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Deltagere: 
Marie Frandsen, Birkehaven 
Ida B. Bogason, Bøllemosen/Trørød børnehus 
Rikke Gade Christensen, Ruderen 
Maja Munch, Skovkanten 
Anne-Mette Larsen, Hestkøb/Pilegården 
Peer Szöcs, Sct. Georg gårdens vuggestue 
Simon Kimura Peschcke-Køedt, Myretuen 
Dorthe Plovsing, Honningkrukken 
Majbrit Vick, Vængebo -> bestyrelsen deltog ikke  
Maria Steno, BSU 
Randi Mondorf 
 
Jonas Feldbæk Nielsen, områdeleder Birkehaven 
Helle Ambus, daglig leder Bakkevej  
 
Dorte Bloch Olsen 
Henning Bach Christensen 
Kirsti Schou Tornøe 
 
1.Velkommen  og præsentation ved formand for Børne- og 
Skoleudvalget Randi Mondorf 
Randi Mondorf bød velkommen til det nye børnehus for Bakkevej 
(tidligere Kongebroen). 
 
2. Velkommen til Bakkevej og Område Birkehaven ved formand og 
områdeleder. 
De to ledere viste rundt i huset og orienterede om, hvordan de arbejder 
pædagogisk i det nye børnehus. 
 
3. Budget 2017 
Kommunalbestyrelsen har igangsat den årlige budgetproces for 2017 til 
2020. Heri indgår besparelser og effektiviseringer på grund af 
omprioriteringsbidrag på 1 %, som Folketinget har besluttet. 
 
Randi Mondorf orienterede om den aktuelle situation for 
budgetlægningen for 2017.  
 
Der var en debat om kommunens økonomiske muligheder i de 
kommende år. 
 
4. Flygtningebørn i dagtilbud 
Der var en orientering om, hvordan  koordinering foregår, inden barn og 
forældre starter i en daginstitution.  Der er gode erfaringer med, at børn 
får institutionsplads i nærområdet, og Børneområdet vil vægte dette 
ligesom for alle andre børn.  
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For barn og familie er en dansk daginstitution ikke kendt, og det fordrer 
en indsats fra institutionens medarbejdere og flygtningekoordinatoren 
at få etableret et tillidsfuldt samarbejde.  
En del bestyrelser og forældreråd har fokus på velkomst af 
nyankommne familier.  Det understøtter en god integration. 
Bestyrelserne opfordres til at  medvirke til en god opstart for familierne 
og deres børn. For alle nyankommne, uanset hvilket land man kommer 
fra, er imødekommenhed første vigtige skridt for at blive en del af 
lokalsamfundet. Legeaftaler er et konkret eksempel på 
imødekommenhed.  
 
5. Implementering af Børne og Unge Politikken 
Bestyrelsernes tilbagemelding på implementeringen: 
 
Simon fra Myretuen orienterede om, hvordan de på et kommende 
forældremøde vil finde et par forældre, der får til opgave at 
gennemlæse Børne- og Ungepolitikken og herefter komme med lokale 
aktivitetsforslag, som involverer børn, forældre og institutionen.  
 
Randi Mondorf vil på et kommende møde genoptage drøftelserne om 
hvordan politikken kan implementeres.  
 
 
6. Faglige mål og film om det pædagogiske arbejde 
Børneområdet orienterede om, hvordan der vil blive arbejdet med 
Børne og Unge politikkens faglige mål, samt om det nye redskab 
”Hjernen og hjertet”, som fremover vil være grundlag for de årlige 
forældresamtaler mellem pædagoger og forældre. 
 
Derudover viste Børneområdet en film fra dagligdagen i en 
daginstitution i kommunen som eksempel på, hvordan der arbejdes. 
 
Der var mange positive tilbagemeldinger på indførelsen af 
Dialogmodulet. 
 
Undervejs rejste bestyrelsesformand Ida Bogasson fra Bøllemosen en 
kritik af opstarten for det nye Trørød Børnehus set i forhold til den 
beskrivelse, der indgik i oplægget om en højkvalitetsinstitution. Dorte 
Bloch Olsen lovede at undersøge sagen. (red. dette er sket 
efterfølgende) 
 
 
7. Nyt fra Børn- og Skoleudvalget vedrørende dagtilbudsområdet 
Ved Randi Mondorf 
 
Randi Mondorf  havde ikke yderligere at orientere om. 
 
8. Nyt møde den 26.5.2016 
Børneområdet foreslog Kohavehuset, nu Trørød Børnehus. 
 
 
9. Evt. 
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10. Møde for de kommunale og de selvejende bestyrelsesformænd 
 
Nyt fra bestyrelserne. Hvad arbejder vi med pt. 
 
Bestyrelserne havde ikke yderligere temaer at tilføje udover de punkter 
der var blevet drøftet på aftenens møde.  
 
 


