
Dagsorden til bestyrelsesmøde i KHS 

Onsdag den 28. november kl. 17- 20 2018  

Deltagere: Britta, Steffen, Lars A, Lars I og Conni. Fra KHS: Mathias, Vita og Eva Referent: Vita   

Afbud fra: Mette og Kirstine   

 

Dagsordenpunkt Ansvar 
for pkt. 

Forberedelse 

Indledning 
+Punkter til 
eventuelt 

Lars I 
Velkomst og gennemgang af dagsorden. Velkommen til Anette og Peter, de to 
pædagogiske ledere i klubben. 

Oplæg om det 
pædagogiske 
arbejde i de enkelte 
ungegrupper i KHS 

 

Lederte
amet i 
KHS 

Den daglige pædagogiske tilgang i Klubbens 5 grupper 

Anette gennemgår tre forskellige cases fra hverdagen som eksempler på 
pædagogikken i dagligdagen. 

Første case fra Lilla: Ungemøde, hvor fokus er inddragelse af de unge f.eks. som 
referent og hvor de unge kommer med forslag til aktiviteter. 

Anden case fra Blå: Fredagscafe og aftenåbning. Annette fortæller om hvordan to 
unge bidrog med borddækning til 60 tilmeldte unge til aftenens Hatte Teater.  

Tredje Case fra Orange: Drengegruppe. Drengenes adfærd overfor hinanden havde 
fået en lettere hård fysisk tumlende adfærd over for hinanden. Personalet håndterede 
dette gennem rollespil, hvor drengene gennem små skuespil udført af personalet, 
reflekterede over om det var Ok eller ej. 

Peter gennemgår grøn gruppe hvor de unge i særlig grad profiterer af et struktureret 
klubtilbud med visuelle støttesystemer. 

De unge som starter i grøn som 13 årige forbliver i gruppen til de er 21 år for netop at 
tilgodese den unges behov for kendte rammer og færrest mulige skift. 

Gul Ungdom+  for de 17 til 21 årige her kommer de unge to aftner om ugen. Der er 
særlig fokus på medbestemmelse så de unge kan og tager aktiv del i klubtilbuddet. 
Peter kommer med fortællinger fra Weekendens Sleep Over og Forældremødet.  

Ros og anerkendelse fra forældrene ift. medborgerskab; lave aktiviteter sammen med 
de unge og ikke for de unge. 

Slides se bilag 1 

AULA erstatter Intra 
sommer 2019 Eva 

AULA er et system som er erstatningen for forældre intra og klubbens hjemmeside.  

AULA bliver et landsdækkende Intrasystem. 

Forældrebestyrelsen vil blive inddraget for eksempel i forhold til udveksling af 
beskeder, nyhedsmails mm. 

Mathias og Tanja bliver uddannet til superbrugere i dette system. 

AULA vil vi i bestyrelsen komme meget mere ind på i 2019. 

Klubben fortsætter med, at have IBG skærmen hvor de unge bl.a. kan se klubbens 
billedmateriale og aktiviteter; de vil fortsat ikke kunne bruge elevIntra. 

Smørrebrødspa
use   



Løb til fordel for 
Danmarksindsa
mlingen 25. 
januar 2019. 
Hvordan afvikles 
det? 
Hvordan kunne 
bestyrelsen 
tænke sig at 
deltage? 
Før under og 
efter løbet? 

 Eva 

Eva gennemgår historikken og baggrunden for klubbens deltagelse i Danmarks 
indsamling. Se Bilag 2 

 

Bestyrelsen gennemgår opgaverne til frivillige.  

Forældrebestyrelsen syntes det er helt fint at spørge ud i forældregruppen både ift. 
sponsorgaver og frivillighjælp.  

Det understreges, at vi med fordel kan øge antallet af frivillige.  

Bestyrelsen giver udtryk for at det er rart at opgaverne er veldefinerede, det gør det 
lettere at hjælpe. 

Vi ønsker gaver til Goodie Bags 250 stk. Gaver kan også komme i færre antal   fx 
børne gaver, mand og kvinde gaver. 

Drøftelse af Sponsorbrevet: 

• tilføjelse i sponsorbrevet om det store succes sidste år samt de unges 
deltagelse for at hjælpe andre.  

• Britta laver det første redigerede forslag og herefter får resten af 
forældrebestyrelsen  sponsorbrevet til gennemlæsning og evt. tilføjelser.  

Spørgsmål til bestyrelsen: Hvordan var jeres erfaringen fra løbet dette år og hvordan 
kunne I tænke jer det skulle være næste år? 

- God ide med Klub Guides ”Spørg mig” (Unge mm.) 
- Et opslag til de sociale medier. 
- Sponser brev og liste sendes ud til forældrebestyrelsen. 

Klubbens styregruppe er Eva, Anette, Tanja og Luise.  

Aktuelt fra 
Klubbens 5 
grupper 

Nyt fra Gul, Grøn, 
Blå og Orange 

Mathias 
og Vita 

Kort orientering fra Vita og Mathias 

Ungdom: Gennemgang af understøttende undervisning temaerne er Musik, Sociale 
medier. 

I klubtiden er der Drenge og Pigegruppe, Udeliv, Fælles fredags samling i cafe. 

Pt. Tilbydes de unge bandspil og bål om aftenen. 

 

Ungdom+: Sleep Over i weekenden med afsluttende brunch for forældrene.  

Nogle af de unge skal i teateret og opleve en forestilling set fra en hængekøje. De 
unge tager igen i år på julegave indkøb og skal ligeledes have planlagt julefrokost for 
hinanden. 

 

I starten af 2019 vil klubben afvikle en ungeundersøgelse hvor de unge spørges til 
deres trivsel i klubben. Pædagogerne giver de unge den nødvendige støtte i 
besvarelsesprocessen.  

 Kørsel Lars A Kort orientering fra Lars A. 

Overordnet set fungerer det fornuftigt bl.a. fordi kørselskontoret fungerer.  

Det understreges, at der fortsat er stor forskel fra kørsel i Børn&Unge og til Voksen 
handicap området.Det kører klart bedst i Børn og Unge. 

Evt. Lars I  

Punkter til næste 
møde? 

Lars I - Regnskab  og budget. 
- Evaluering af danmarksindsamlingen 



  

 

Næste bestyrelsesmøde Onsdag den 6. februar 2019 kl. 17.00-20.00 

 


