
   
 

   
 

 

Velkommen til Galten Børnehave og 

Vuggestue 

Forældresamarbejde og Bestyrelsen i GBV 

 

GBV for hele familien! 
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Galten Børnehave og Vuggestues forældrebestyrelse 
GBV har en forældre valgt bestyrelse, hvor du som 

bestyrelsesmedlem har mulighed for at gøre din indflydelse 

gældende for dit barns hverdag.  

Bestyrelsen i en privat selvejende institution har nemlig 

beslutningskompetencen. Det vil sige, at du kan have direkte 

indvirkning på den vision og målsætning, som bliver lagt for GBV 

og dermed en indflydelse på de rammer, som institutionen 

fungerer under. Bestyrelsen arbejder både med strategien for GBV, 

ansættelse af personale, forældretilfredshedsundersøgelse, den 

generelle udvikling af huset og meget mere derudover.  

 

Som en del af bestyrelsen, deltager man i de månedlige 

bestyrelsesmøder og derudover temamøder for at varetage vores 

børns og Galten Børnehave og Vuggestues interesser. Bestyrelsen 

har 7 medlemmer som består af tre bestyrelsesmedlemmer og fire 

forældrerepræsentanter. Udover bestyrelsen deltager den 

pædagogiske leder til bestyrelsesmøderne. På den måde sikrer vi 

at de beslutninger, som træffes på møderne har solidt hold i den 

virkelig der foregår ude på gulvene i børnehaven og vuggestuen.  

Så hvis du har lyst til at gøre din indflydelse gældende, har du 

muligheden for at gøre det gennem bestyrelsesarbejde. Der er 

valg til bestyrelsen på forældremødet, som afholdes hvert år i 

februar. 
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Forældre vi regner med dig 
Når vi skriver at Galten Børnehave og Vuggestue er for hele 

familien, mener vi også, at en essentiel del af at have sit barn i GBV 

er, at man hjælper til i institutionen og er med til at forme den 

hverdag, dit barn møder, når det er i institutionen. Det vil sige vi 

som voksne skaber positive historier sammen og hjælper 

hinanden, hvor vi kan. Vi er ambassadører og rollemodeller for 

vores børn og familierne.   

Derfor er en vigtig del af det, at være forældre til et barn i GBV 

også at deltage i planlagte aktiviteter i huset og yde en indsats i 

huset, når der er brug for hjælp.  

For GBV er forældresamarbejdet en livsnerve, som er med til at 

gøre, at vi som en privat selvejende institution, har mulighed for at 

tilbyde børnene de bedste rammer i deres daglig dag. At hjælpe 

til og deltage er også din mulighed for at præge den hverdag, der 

møder dit barn.  

SMUKDAG 
At du som forældre tilbyder din hjælp, hvad enten det er i 

forbindelse med at bage kage til et arrangement, en hjælpende 

hånd til at afvikle julefrokost for børnene, male stakit under vores 

SMUK-dage eller noget helt tredje er en forventning til dig som 

forældre, når du har tilmeldt dit barn i GBV.  

Opgaverne kan variere fra at hjælpe til med praktiske forberedelser 

(eksempelvis indkøb) til afvikling af et arrangement for børnene, 
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hjælp til opsætning af hylder, malearbejde, nedrivning og så 

videre. Det vil blive meldt ud via Famly, når der er brug for jeres 

hjælp og det eneste vi forventer af jer, er at I, når I har mulighed 

for det, melder ind og hjælpe til.  

I forbindelse af med afviklingen af vores SMUKDag vil der også 

være stor variation i opgaverne, således alle kan være med. Alle 

opgaverne er planlagt på forhånd af personalet og bliver fordelt 

imellem de tilmeldte forældre. 

Der er således rig mulighed for at byde ind i løbet af den tid, dit 

barn går i GBV.  

Famly 

Vores fortrukne kommunikationsplatform er famly. Det er en app 

du kan downloade og bruge til at kommunikere med personalet, 

andre familier i GBV. Pædagogisk leder og bestyrelsen.  

På famly kan du også se billeder, videoer og læse, alle de 

fantastiske aktiviteter og læringsmiljøer vores børn oplever hver 

dag med det fantastiske personale i nyhedsoversigten.   

Vores Pædagogiske Leder laver også nyhedsbrev hver måned.  

På Famly forventer vi, at man skriver sit barns tider ind i 

vuggestuen for hver uge. Det giver mulighed for personalet, at 

planlægge dagens aktiviteter i små grupper og udnytte vores 

varme hænder bedst muligt.  

Man skal også skrive sit barn syg, ferie og andet fravær i Famly.  
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Hvis du er i tvivl om Famly kan du skrive til 

christina@galtenbornehave.dk 

Ferie i GBV 
I Galten Børnehave og Vuggestue er barnet i centrum. Som alle 

voksne har børn også brug for ferie og komme helt ned i tempo 

og lade op sammen med sin familie. Derfor forventer vi jeres barn 

holder minimum 2 ugers sammenhængen uger i sommerferien. 

Desuden anbefaler vi at børn er hjemme en gang imellem med 

deres mor og far og har kvalitetstid. Det kan man nogle gange 

glemme i den travle hverdag.     

Vi anbefaler også jeres børn har minimum 4-5 ugers ferie om året 

som man har som voksen.  

Ferie skal meldes ind på Famly inden tidsfristen. Hvis man ikke har 

meldt ferie ind, regner vi med at barnet ikke kommer og holder fri. 

Hvis man skal have ændret sin ferie efter det er meldt ind, skal man 

rette henvendelse til pædagogisk leder på 

rene@galtenbornehave.dk Det er kun den pædagogiske leder der 

kan godkende at et barn kan komme i institutionen, hvis det ellers 

er meldt fri. 

Se Galten Børnehave og Vuggestues vedtægter på hjemmesiden.  
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Kontakt  

Bestyrelsen i Galten Børnehave og Vuggestue: 

Formand: 

Anders Larsen 

anders@galtenbornehave.dk 

 

Næstformand: 

Rie Mortensen 

rie@galtenbornehave.dk 
 

Bestyrelsesmedlem: 

Line Meegaard 

linem@galtenbornehave.dk 

 

Bestyrelsesmedlem: 

David Niklas Johannsen 

davidniklas@galtenbornehave.dk 
 

Bestyrelsesmedlem: 

Kristina Huldahl 

kristina@galtenbornehave.dk 
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Bestyrelsesmedlem: 

Maria Mørup 

mariapelle@galtenbornehave.dk 

 

Bestyrelsesmedlem:: 

Marie Lass 

marielass@galtenbornehave.dk 
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