
Referat af bestyrelsesmøde i Børnehuset Lyngbakken 

Tirsdag d. 09-11-2021 

Fremmødte: Anne, Gry, Nicolai, Andreas, Charlotte, Maja, Allan og Mia 

Fraværende: Lena 

 

Dagsorden Referat 

1. Årshjulet Vigtige datoer for resten af 2021 og hele 2022. Der kan muligvis 
forekomme ændringer i nogle af datoerne og komme flere til. 

 

2021 

Fredage før adventssøndage vil børnehuset, traditionen tro lave 
noget julehygge med børnene. Det vil foregå i formiddagstimerne. 

 

Onsdag d. 1/12 -julehygge med æbleskiver, kaffe og varm kakao 

 

Fredag d. 3/12 - Cirkus 3 underholder børnene til adventshygge 
om formiddagen 

 

Søndag d. 5/12 - Støtteforeningen holder julefest for børn og 
familier. Der kommer underholdning med TipTop 

 

Fredag d. 10/12 - Luciaoptog for børnehuset til adventshygge 

 

Mandag d. 13/12 - Luciaoptog for Lilla Holds forældre og søskende 

 

Fredag d. 17/12 - Julefrokost for børnene på stuerne 

 

2022 

Fredag d. 18/2 - fastelavn i børnehuset - man må komme udklædt 
hvis man har lyst. 

 



Fredag d. 8/4 - påskefrokost for børnene på stuerne 

 

Fredag d. 29/4 - afslutning for Lilla Hold 

 

Fredag d. 6/5 - bedsteforældredag - børnene inviterer deres 
bedsteforældre til en hyggelig formiddag i børnehuset 

 

Tirsdag d. 10/5 - Årsmøde for hele børnehuset (fremadrettet vil 
årsmødet ligge i april) 

 

Søndag d. 22/5 - Arbejdsdag - der skal fikses ting og sager på 
legepladsen 

 

I løbet af juni måned - holdene inviteres til fællesspisning 

 

Uge 26 - Mini-Roskildefestival for børnene i børnehuset 

 

Fredag d. 26/8 og lørdag d. 27/8 - fotografering af stuerne og 
portrætfoto 

Fredag d. 2/9 - Høstfest 

 

Søndag d. 18/9 - Arbejdsdag - der skal fikses ting og sager på 
legepladsen 

 

Slut september - Blåt hold på Koloni 

 

Mandag d. 31/10 - Halloween i børnehuset - man må gerne 
komme udklædt hvis man har lyst 

 

November - Folk og røvere i Kardemommeby på Bellevue Teater 

 



Fredage i december - adventshygge fredag for adventssøndage 

 

Torsdag d. 1/12 - julehygge med æbleskiver 

 

Fredag d. 2/12 - juleshow med Cirkus 3 til adventshygge 

 

Søndag d. 4/12 - støtteforeningen holder julefest for børn og 
familier 

 

Fredag d. 9/12 - Luciaoptog for børnene til adventshygge 

 

Tirsdag d. 13/12 - Luciaoptog for Blåt Holds forældre og søskende 

 

Fredag d. 16/12 - Julefrokost for børnene på stuerne 

 

 

Nicolai laver en opdatering af årshjulet på hjemmesiden. 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder 

Vi har fastlagt de to første bestyrelsesmøder i det nye år. Tirsdag d. 
11/1 kl 17.30-19.30 og tirsdag d. 8/3 kl 17.00-19.00 

 

2. Status for huset (Anne, Gry 
og Nicolai) 

Pt. Er der en del sygdom blandt personale og børn - der bliver løbet 
stærkt. Udover sygdom kører huset fint. 

 

Thomas er startet på blåt hold, og blåt hold er blevet samlet igen. 
Bjørn er med på blåt hold frem til 31/1. 

Melanie, ny praktikant som starter d. 1/12, skal være her i 6 
måneder og følger blåt hold. 

 



Sarah stopper d. 30/11, Bjarke stopper ?? og Bjørn stopper d. 31/1 
- der skal ansættes en ny ”flyver” i stedet for ham. 

Louise er gravid, og der har været samtaler med en mulig 
barselsvikar. 

 

Pernille, tidl. Praktikant, er ansat i 20 timer og følger grønt hold 
sammen med Dorthe. 

 

3. Børnetallet fra januar 2022 
til maj 2022 

Det er blevet bevilget af kommunen, at vi får en overnormering af 
vuggestuebørn fra d. 1/1 frem til maj. Det vil sige der kommer til at 
være en anden form for struktur i opdelingen af 
vuggestuebørnene. Der kommer til at være tre vuggestue hold. 
Gult hold er etableret og fungerer som det plejer - pr. 1/5-22 er 
nummeringen tre voksne og 11 børn 

Rødt og Orange hold vil pr. 1/5-22 have en normering på 2 voksne 
og 10 børn pr. stue. 

 

Alle stuerne skal rokeres til maj. 

 

4. Tilsyn Der kommer et uanmeldt tilsyn i uge 45 eller 46 - det er det tredje 
tilsyn i år, og det er andet tilsyn efter privatiseringen. Alle tidligere 
tilsyn har været gode, så det er ikke det som bekymrer. Det er 
tidskrævende med tilsynet. 

 

5. Div. Morgenrutiner:  

Det ønskes at der skrives ud til forældrene om at børnehaven er 
udenfor fra kl 7.30, så der afleveres på legepladsen. Børnehuset 
skriver i dette opslag også noget om skiftetøj og vejret. 

 

Poster: 

Fotografering - Charlotte 

Arbejdsdage - Allan 

Høstfest - Charlotte og Mia (Gry er support) 

Julehygge 1/12 -  



Mail 

 

Kommunikation mellem bestyrelse og forældre 

Forældre kan skrive til os på Famly eller sende en mail. Vi vil 
foretrække at det er en besked på Famly - her vil Andreas og Mia 
som udgangspunkt svare. Andreas og Mia vil lave et skriv til alle 
forældre om hvordan de nu kan kontakte os. 

 

6. Punkter til næste møde - Skal en fra bestyrelsen sidde med til ansættelsessamtaler? 
- Pædagogisk dag - skal det være en hverdag hvor der vil 

være nødpasning et andet sted? 
- Børnehusets værdigrundlag - er det tydeligt nok på 

hjemmesiden? 
 

 


