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1. 

 
Ref. fra sidst Godkendt. 

2. 
 

  *   Implementering læreplaner; hvad betyder det 
pædagogisk 

Der har været en proces omkring at få beskrevet og planlagt 
implementering af de styrkede lærerplaner.  

Læreplanerne er fremlagt og godkendt af bestyrelsen. 

Lærerplanerne skal være implementeret i 2020. Der har været 
arbejdet med disse siden 2018. Indholdet har længe været kendt, 
aktuelt arbejdes der på hvilken betydning disse har for den 
pædagogiske praksis.  

Det er en forandringsproces, idet de styrkede lærerplaner kalder på 
noget andet end den praksis der har været. 

Det der arbejdes med i øjeblikket, er: Hvad er det implementeringen 
af disse har af betydningen for det pædagogiske arbejde.  

De seks lærerplantemaer er dem der skal ud og leve i praksis. Disse 
har medarbejderne arbejdet med på pædagogisk lørdag for 
personalet, på tværs af institutionerne i området.  

På pædagogisk lørdag er der arbejdet på at finde måder hvorpå der 
kan arbejdes med målene i praksis.  

På baggrund af arbejdet, er der udarbejdet materiale/katalog, som 
skal ud og leve i praksis i institutionerne. Dette for at det er samme 
materiale der arbejdes ud fra i området.  

Materialet er med til at understøtte at der kan evalueres og følges op 
på det pædagogiske arbejde, hvor der kan følges op på om der 
arbejdes som der er tiltænkt.  



Der vil være fokus på at følge børnenes spor, og følge deres 
udviklingsprocesser, inddrage børnenes perspektiver.  

Der skal arbejdes i institutionerne med hvordan de vil arbejde med 
det lokalt, i praksis. Der vil evalueres på det og indhentes data for 
betydningen for implementeringen. Dette så der løbende kan 
tilpasses i forhold til de erfaringer der gøres undervejs.  

Der er sat fokus på forældrefællesskaber det næste år.  

Der arbejdes på at få en hjemmeside med relevante informationer og 
beskrivelser. Dette afventes på 4. år.  

En del af praksis og kommunikationsplatform omkring de nye styrkede 
lærerplaner er Aula, hvor der kører et pilotprojekt.  

3.  Valg til områdebestyrelse Thomas, Diana og Hanne er på til valg.  

Thomas udarbejder skrivelse til årsberetning for bestyrelsens arbejde.  

4.  Forældrefællesskaber Der har været dialogmøde omkring forældrefællesskaber. Formålet 
omkring mødet er hvordan der kan arbejdes på at få alle forældre 
med. Der var mellem 30 og 40 med til mødet. Der blev arbejdet 
målrettet omkring forventninger til forældrefællesskaber og 
samarbejder.  

Der var meget fokus fra forældrene på gennemsigtighed, 
kommunikation og information.  

Næste møde omkring forældrefællesskaber er i maj.  

5.  Samarbejde med skolebestyrelsen d. 26. marts Mette Lorentzen, formand for skolebestyrelsen stopper.  

Der lægges op til 1-2 møder om året omkring samarbejdet med 
skolebestyrelsen, så der kan bygges bro mellem institutioner og 
skoler. Præsentation og oplæg til samarbejde kan foregå på 
skolebestyrelsesmødet d. 26. marts, hvor vi kan deltage den første 
time – 19-20, hvorefter vi kan fortsætte bestyrelsesmøde i Spiren 
efterfølgende. Dette skaber også muligheder i forhold til 
forældrefællesskaber, den gode overgang fra dagtilbud til skole.  



6.  Principper for mælk vuggestuen (sparet væk i 
børnehave) – nye regler i forhold til udbringning af 
mad/frokostordning 

Mælk i børnehaven er sparet væk. I vuggestuer er der aktuelt mælk til 
1 måltid dagligt. Dette er sparet væk, indtil nu har det dog været en 
del af frokostordningen. Fremadrettet er der mulighed for at få 
modermælkserstatning op til 1 år, herefter er der ikke mulighed for 
mælk i vuggestuen længere. Der er mulighed for at lave en 
forældrearrangeret og planlagt ordning. Forældrene har også 
mulighed for at tage mælk med. 

Drøftelse af muligheder for forældrebetalte mælkeordninger. 
Drikkedunke, hele mælkekartoner, forældrearrangerede ordninger. 
Mulighed for at forældrene kan lave en indsamlingsordning. 

Der kan lægges op til at forældrerødderne brainstormer på 
muligheder for mælkeordning, både i forhold til vuggestue og 
børnehaver. Der kan overvejes at lave ekstraordinært 
forældrerådsmøde, så det kan drøftes inden mælkeordningen slutter 
helt.  

Der udarbejdes retningslinjer omkring muligheder for ordninger ved 
næste bestyrelsesmøde. Mælkeordningen fortsætter indtil processen 
omkring det har været, og afsluttes når endelige retningslinjer er 
meldt ud.  

Der er kommet nye regler i forhold til frokostordning. Hvis man giver 
mere end 1/3 del mad ud af huset, kræver det at man er autoriseret, 
hvilket indebærer en del egenkontrol. Dette har betydning for begge 
køkkener i området.  

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at kigge på hvad mulighederne er 
inden for rammerne, økonomisk såvel som praktisk. Overvejelser af 
muligheder i storkøkkener.  

Der er valg til frokostordningen i år. Ledelsen tager beslutning om 
hvad der kan tilbydes, inden det bringes til valg 

7.  Evt.  

støjklage Børnebakken Vest 

Der har igennem en længere periode været klager fra nogle naboer i 
Børnebakken Vest omhandlende støj både indenfor åbningstid og 
efter lukketid. Disse er behandlet i Esbjerg kommune. Klager har ikke 
fået medhold.  

Forældrerådet i Børnebakken Vest er også orienteret. 
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