
Velkommen i 
idrætsinstitutionen 
Kolbøtten

Denne pjece er til dig, der starter barn op i

idrætsinstitutionen Kolbøtten. Du får en introduktion 

til forældrerådets arbejde og bestyrelsens funktio-

ner.

Hvad kan du bruge
forældrerådet til?
Du kan bruge forældrerådet til rigtig meget. 
Der er i princippet ingen grænser. Vi er til 
rådighed både når der er ideer til sociale ar-
rangementer, eller hvis der er et emne, der er 
brug for at blive taget op. 

Vi kan kontaktes via Facebookgruppen 
kolbøtten - kolt/hasselager, via 
børneintra, og ellers er du selvfølgelig velkom-
men til at kontakte os personligt i Kolbøtten.

Er dit emne af tungere karakter, bedes du 
kontakte personalet. 

Årshjul i Kolbøtten:

Forår:
Bedsteforældredag

Sommer: 
Motorikdag
Sommerfest

Efterår:
Bag for en sag

Vinter:
Julefest/luciaoptog

Fordelt over året:
Pizza-aftener
Stuemøde
Forældremøde

Idrætsinstitutionen
Kolbøtten
Koltvej 49, 8361 
Hasselager
Tlf.: 41858265 



Forældrerådet ønsker, at Kolbøtten skal være 
et rart, sjovt og udviklende sted at være. Et 
aktivt forældreråd kan skabe sammenhæng, 
fællesskab og engagement blandt Kolbøttens 
personale, forældre og børn. 

Arbejdet i forældrerådet er meget alsidigt. 
Det spænder fra at arrangere sociale arrange-
menter som pizza-aftener og juletræsfest og 
til at debattere relevante emner som kost og 
søvn.

Bestyrelsen:
Forældrebestyrelsen er et forum for samar-
bejdet mellem forældre og dagtilbud. Det er 
bestyrelsen, som fastlægger en række over-
ordnede principper og rammer for 
daginstitutionerne og dagplejen i 
Kolt/Hasselager dagtilbud. Bestyrelsen består 
af forældre- og personalerepræsentanter fra 
daginstitutionerne samt dagplejen i området.

Fakta om
Forældrerådet:

Bestyrelsesrepræsentant: Dennis, far til 
Matti 

Medlemmer/suppleanter:
Kristine, mor til Arthur og Vilfred 
Amina, mor til Bertram
Line, mor til Hjalte og Ella
Melina (formand), mor til Kassian
Maiken (suppleant) mor til Andrea og Ida

Medarbejderrepræsentant:
Helle

Pædagogisk leder:
Benedikte

• Forældrerådet vælges ved et årligt valgmøde
i den enkelte afdeling i august

• Valgperioden er 2 år

• Forældrerådet mødes mindst 5 gange årligt

• Forældrerådet består som udgangspunkt af
5 forældrerepræsentanter, en medarbejderre-
præsentant + suppleanter

• Den pædagogiske leder fungerer som sekre-
tariat for forældrerådet

Forældrerådets 
arbejde:

Medlemmer af 
forældrerådet:




