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Handle og tidsplan for forældresamarbejdet i Troldehøjen. 

 

Bestyrelsesrepræsentanterne i Troldehøjen har efterspurgt om et forældreråd kunne etableres. Ved 

opslag i huset om forældre ville melde sig til dette, er der indkommet 6 interesserede forældre. Det 

aftales at bestyrelsesrepræsentanterne arrangerer et møde med disse forældre for at drøfte 

etableringen af et forældreråd. Bestyrelsesrepræsentanterne melder tilbage til pædagogisk leder når 

dette har været afholdt og hvad der er aftalt, således at der kan afholdes et forældrerådsmøde med 

deltagelse af pædagogisk leder, hvor indhold af og afholdelse af arrangementer drøftes og evt. 

datosættes. [Til opfølgningsmødet 07.07.21 blev det aftalt, at det er den pædagogiske leder, der 

indkalder til det første forældrerådsmøde/ redigeret af de pædagogiske konsulenter]. 

Det aftales at der tages kontakt til Modulfoto mhp gruppebilleder fra stuerne. Dette er effektueret, - 

billederne er taget og efterfølgende afleveret til forældrene. 

Stuerne skal som minimum lægge information på AULA til forældrene 3 gange om ugen. Nogen gør det 

hver dag men det er ikke et krav.  

Troldehøjen har udarbejdet en årsplan for det pædagogiske arbejde. Detailplanlægningen udarbejdes 

af et udvalg bestående af en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling i samarbejde med pæd. Leder, 

hvoraf PLP’en er udgangspunktet for denne planlægning. PLP’en lægges ud til forældrene sammen med 

årsplanen på AULA så den er synlig for både forældre og personale. PLP’en skal afleveres til 

distriktsleder 1. august 2021 og umiddelbart herefter lægges den på AULA. 

Pædagogisk leder afholder møde med bestyrelsesrepræsentanterne ca. 4 gange årligt  mhp. At drøfte 

arbejdet med PLP’en med deltagelse af en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling, - første gang i 

oktober 2021. 

På forældremøde vil forældrene blive informeret om arbejdet med PLP’en og der udarbejdes simple 

spørgsmål til forældrene ifm. Evalueringen af PLP’en således at der kan udvikles på denne med et 

forældreperspektiv. Endvidere vil der løbende blive dokumenteret arbejdet med PLP’en på AULA til 

forældrene. 

Der afholdes forældremøde d. 28. oktober 2021. 

Pædagogisk leder skal lægge information ud til forældrene på AULA minimum med en kadence på 4 

uger og når der løbende i øvrigt er relevant information til forældrene 

 

 

 


