
Galten Børnehaves og Vuggestues vision
Galten Børnehave og Vuggestue er for hele familien. Vi vil 
være kendt for at være en Børnehave og Vuggestue, 
hvor børn, såvel som voksne har venskaber, drager 
omsorg, og bruger kreativet til at udvikle vores 
traditioner - med respekt for og personlig udvikling 
af den enkelte.

Vores værdigrundlag
● Omsorg
● Venskaber
● Tradition
● Kreativitet
● Personlig udvikling

Invitation til
Forældremøde

(med valg til bestyrelsen)
 2016

Forældremøde
Tirsdag den 13. september 2016

19.00-22.00
TILMELDING FORÆLDREMØDE

Senest mandag den 12. september 2016



Dagsorden
1. Velkomst ved formanden

a. Valg af dirigent
b. Valg af 2 stemmetællere
c. Årsberetning ved formanden (Thomas)
d. Hvad er en privat selvejende institution (Kasper)
e. Vores værdigrundlag (Bente)
f. Året 2015/2016 af pædagogisk leder (Bente)

2. Skoleprojekt
3. Fotos og Facebook
4. Giftfrit hus
5. Frivillighed og fordele - Røde Kors
6. Valg

a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
b. Valg af 2 forældrerepræsentanter (2 år)
c. Valg af 3 suppleanter (1 år)
d. Frokostsystem i daginstitutionen
e. Forældrebetaling

7. Eventuelt?
8. Afslutning ved dirigenten
9. Samling på stuerne

a. Bestyrelse-Personale-Forældre kommunikation

Er du interesseret i at høre mere om hvad det betyder at blive 
valgt til bestyrelsen, så ring gerne til Kasper på 30 73 41 64. 
Det er normalt at der er forhåndsopstillede, ligesom der inden 
valget vil blive spurgt ud om der er flere kandidater.

Bestyrelsen har hermed den glæde at kunne 
invitere til det årlige forældremøde

 

Tirsdag, den 13. september 2016
Kl. 19.00-22.00

Af hensyn til alt det praktiske, skal tilmelding 
foretages, det gøres på hjemmesiden på 
www.galtenbornehave.dk/foraeldremode eller 
ved at aflevere en seddel på stuen.

Vi glæder os til at se jer :-)

Bestyrelsen  - Thomas, Gitte, Lotte, Robert, 
Tina, Prisca og Rebecca
Forældremødet starter med 2 timers generalforsamling, 
hvorefter vi samles på stuerne til dialog, debat og hygge. 
Der vil være kaffe, the, kage og saftevand.
Det forventes at man deltager med en eller to forældre per 
barn.

Tilmelding forældremøde 2016 (senest 12. sep)
Jeg/vi kommer ____ voksne

Barnets navn:  __________________

Stue: _________________________
Evt. ideer til hvad i ønsker af børnehaven og vuggestuen? Send en 
mail til info@galtenbornehave.dk

http://www.galtenbornehave.dk/foraeldremode/


Det er et lovkrav at forældrene mindst 
hvert 2. år stemmer om hvordan 
frokosten fungerer. Vi stemmer hvert 
år, både om brødordning, 
frugtordning og madordning.

Fordele og ulemper mad
Ved ture kan madordning være en begrænsning, da man 
så skal nå hjem til fastsat spisetid.
Mange forældre nyder at gøre en oplevelse ud af 
madpakken.

Brød
Mange børn er meget stolte over at medbringe eget brød, 
især hvis man bager selv, hvilket også er god læring. 
Brødkvaliteten for brød hjemmefra er mere svingende i 
kvalitet end bagerbrød. Bagerbrødet er ikke økologisk, 
men æggene brugt til brødet er økologiske.

Frugt
Ikke afgørende forskel, men ved frugtordning har man 
ikke mulighed for at børnene medbringer frugt fra haven.

Brød, frugt og mad
Fordele Ulemper

Madpakker 
hjemmefra Billig Arbejde og tidsforbrug

Man kan selv styre det

Hilsen hjemmefra

Man ser hvad og hvor 
meget barnet spiser

Rugbrød bedre end grød

Kun 1 varm ret dagligt

Madpakker 
udefra Sparer tid dagligt Dårlig kvalitet

Varm mad 
udefra Ingen forskelsbehandling Formentlig umuligt

Lokal 
køkkendam
e Alle får god sund mad Ingen sted at lave køkken

Dyrt



Valg af frokostsystem

Der skal på forhånd udsendes et oplæg 
med priser, fordele og ulemper!

Frugt

Halvt fra haven 20 kr. per måned

Selvkøbt 40 kr. per måned

Frugtordning 55 kr. per måned

Brød

Hjemmebagt 20 kr. per måned

Selvkøbt 40 kr. per måned

Brødordning 180 kr. per måned

Mad

Madpakke 300 kr. per måned

Leveret mad 550 kr. per måned

Køkkenmad 800 kr. per måned
+400.000,- for køkken

Madpakke
3 halve, 40/måned
1 pk smør, 15/måned
3 x pålæg = 4,50 dag = 100/måned

Formiddag
1 bolle, 45/måned
1x pålæg 1,50 = 33/måned
Grønt 20/måned
Rosin/frugt/etc 45/måned

Valg
1. Frugt: Medbragt eller ordning?

2. Brød: Medbragt eller ordning?

3. Mad: Medbragt, leveret eller 
køkken?

Udfordringer
Børnehavens indretning betyder at bygning af 
godkendt køkken vil fjerne hyggerummet. Vi 
kan ikke låne penge til ombygning, så bygning 
af nyt køkken vil kræve at forældrene låner 
pengene til børnehaven eller at vi starter en 
opsparing.


