
Referat fælles bestyrelsesmøde i Kolt – Hasselager: FU, dagtilbud, skolebestyrelse og 

SFO-forældreråd. 

Tirsdag 17. januar 2023 kl. 17.00 – 19.00 på Bavnehøj Skole  

 

1. Hvorfor mødes vi i dette fora – kort oplæg ved Merete Poulsen (MP), Mette Steen (MS) og Vibeke 

Kjær Agger (VK).  

- Præsentationsrunde 

- Præsentation af dagsorden ved MS og MP om motivation ift. samarbejdet i et 0-18 års 

perspektiv. MS fortæller om et nyt tiltag, hvor medarbejdere fra dagtilbuddet er med i 

børnehaveklassen nogle gange.  

 

2. Kendskab og tilslutning til den lokale skole og fritidstilbud  

- Oplæg om data ift. forældres kendskab til skole via forældretilfredshedsundersøgelse i 

dagtilbud (MS)  

- Data for skoleåret 2023 – 2024 (MS)  

o MS og VK fremlægger data – se slides  

o Forældrerepræsentanterne i dagtilbuddet har ikke information om, at snakken om 

hvorvidt man skal søge Bavnehøj Skole fylder meget i forældregruppen 

- Tilslutning til klub (MP)  

o Det er meget stor tilslutning til fritidsklubben. Når børnene skal i ungdomsklub, daler 

tilslutningen markant. Der er mange, der vælger FO-klubben på Kunnerupvej i stedet.  

- Drøftelse i grupper: Hvordan fastholder vi den gode udvikling i tilslutning til vores tilbud? Hvad 

kan forældrene/ dagtilbud/klub/skole gøre? Nye ideer til, hvordan vi holder fast og udvikler. 

Noter på opsamlingsark – opsamling i plenum (VK).  

o Jo mere viden om det lokale, jo lettere er det at vælge det lokale til 

o Før storbørnsgruppe – fællesskabsdagen, se skolen og område 

o Fra FK til UK – mere information 

o Velkommen til Kolt-Hasselager til nye beboer – ”Disse tilbud har vi til jer og jeres børn”, 

”Her finder du link til …” 

o Fra dagtilbud til storbørnsgruppen til … – viden skal ud før storbørnsgruppen 

o SOME: Facebook, - Fællesskabsdagen er et fantastisk aktivt til at vælge skolen 

o Repræsentanter fra skolen ud på forældremøder i dagtilbud – komme gentagende 

gange 

o Opmærksomheder på de gode historier  

o Vi skal tidligere i gang med kommunikation og videndeling 

o Venskabskasser – samarbejde med Klubben 

o Skolestarter laver genbesøg i børnehaven 

o Klubbørn kan være hjælpere i SFO’en – på kreative værksteder 

o Fællesskabsdagen – skal den måske hellere hedde By-festen? Ved nytilflyttere, hvad 

Fællesskabsdagen egentligt er? 

o Mere info til Klub allerede fra 5. årgang - Forældrene skal med 

o Skriv ud til de familier, der har fravalgt skolen – anonymt - DATA 

-  



3. Spisepause 

 

4. Fællesskabsdag 

- Intro til Fællesskabsdagen og næste års fællesskabsdag er lørdag 9. september (VK). 

- Alle, som har deltaget i dagen i 2022, fortæller, hvordan de har oplevet dagen.  

- Anbefalinger fra styregruppen (VK).  

- Drøftelse af ideer til øget borger-/forældreinddragelse. Noter på opsamlingsark. Opsamling i 

plenum. 

o Fællesskabsdagen – Stedet, der samler alle i Kolt-Hasselager 

o Invitationer – der skal stå ALLE er velkomne – Alle deltager! Hele byens Fællesskabsdag 

o Dagtilbuddets bestyrelse/forældreråd vil gerne have viden tidligt og vil gerne være 

deltagende 

o Flere tilbud til de mindste 

o Dagtilbuddets forældre er en kæmpe gave til Fællesskabsdagen 

o Dagtilbuddet kan lave tema i ugen op til – ex ”kunstudstilling” - det vil trække forældre 

o Vi skal generelt i gang lang tid før 

o Fra skolestyret til, at flere borgere/forældre er deltagende og har aktiviteter…. Vi har 

brug for nogen, der kan og vil … 

o Flere aktive boder fra forskellige foreninger 

o Det tager et par år, før vi kommer helt i mål med det, vi har ønske om, at Fællesskabs-

dagen er – altså Kolt-Hasselager borgere, der laver Fællesskabsdagen – Vi skal være 

tidligt ude, før vi kan mobilisere de frivillige foreninger 

o Et stormøde for alle – Charlotte fra Folkehuset er på 

 

 

 

Venlig hilsen 

Mette Steen (dagtilbudsleder), Merete Poulsen (Fritidscenterleder), Vibeke Kjær Agger (skoleleder) 


