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Kære læser 

 

Sommeren er over os, og det første halve år af 2018 er gået. Hvis vi 
kigger tilbage på de 6 måneder, der er gået, kan vi se, at vi har vi 
nået mange ting i Sundby Asyl. 

Vi har bl.a. hver tirsdag afholdt bevægelsesdag i hele huset, vi har 
holdt rejse til Færøerne, der har været afskedsfest for de store 
grønne børn der skal i skole, vi har holdt bedsteforældredag, vi er 
startet projekt ”åben køkkendøren” sammen Københavns madhus, 
og haft aktiviteter dagligt på alle tre stuer. 

Vi har også taget KBH barn i brug, og er glade for det. Vi synes det 
giver flere fordele end ulemper, og ser frem til at blive endnu bedre 
til at udnytte de muligheder der ligger i systemet. 

I denne udgave af Bro bro brille kan I bl.a. læse om pædagogisk 
tilsyn, projekt ”åben køkkendøren”, referat fra 
forældrebestyrelsesmøde og meget mere. 

Tak til alle der har bidraget til denne udgave af Bro bro brille! 

Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, jeg håber vejret er med 
os, så vi rigtig kan nyde vores ferie. 

Mange solskinshilsner fra 

Pia 



 
 
 

Referat af forældrebestyrelsesmøde d. 5/4-2018 

 

Tilstede: Christina, Margareta, Helen, Peter, Flora, Malene, Helene, Pia og 

Betinna  

Fraværende: Heidi og Ronak 

 

Velkommen v. Pia 

1. Valg af ordstyrer: Christina 
2. Valg af referent: Betinna  
3. Godkendelse af dagsorden (17.05–17.10) 
4. Godkendelse af referat fra sidste møde (24.01.18) 17.10-17.15 
5. Evaluering af stort forældremøde, samt evt. nye ønsker til 2019 v. Pia 

(17.15-17.30) 
a. Der var meget interaktion og mindre oplæg.  
b. Vi ønsker at holde denne privilegeret faste tradition med 

Christianshavns Asyl i hævd, da det blandt andet er med til at 
højne forældreengagementet 

c. Der var et stort fremmøde og især fra forældre fra Sundby 
Asyl. 

d. Det fremmer dialogen og giver et fælles sprog, når både 
forældre og personale er til stede sammen. 

e. Forslag om fremtidige foredragsholdere:  
i. Sofie Münster fra Nordic Parenting 

ii. Hjerneforsker Ann E. Knudsen 
iii. Psykolog Inge Skov Larsen 
iv. Psykolog Ulla Dyrløv 
v. Sproglektor Trine Kær Krogh 
vi. Psykolog Henning Kopart,  

6. Drøftelse om vores sponsorbarn, hvad skal vi fremadrettet? v. Helene 
(17.30-17.45) 



 
 
 

a. Vi stopper med at støtte vores sponsorbarn, da der ikke bliver 
samlet tilstrækkeligt ind til at kunne få det til hænge sammen 
økonomisk. 

b. På næste møde vil vi gerne drøfte, hvad der ellers kunne være 
af velgørende arbejde, som vi kunne støtte. Forslag modtages 
gerne  

7. Brainstorm ifht nye initiativer, herunder forældrearbejdsdag v. Pia 
(17.45-18.00) 

a. Institutionsbestyrelsen skal godkende de praktiske opgaver 
forældrene vil deltage i i forbindelse med 
forældrearrangement om at ”pynte” legepladsen.  

b. Man kan søge Nordea Fonden om penge til at berige udelivet 
på legepladsen. 

c. Forslag om at søge Matasfonden og Johannes Fogh Fonden. 
d. Personalet har tidligere drøftet ideer til legepladsen ved besøg 

af Benny Schytte, som har megen erfaring med at udvikle 
legepladsen. Ideer tages op igen i personalegruppen. 

e. Når personalet har forfattet et skriv om ønsker til legepladsen, 
så vil Mette og Peter gerne hjælpe med at søge nogle fonde. 

 

-----------spisepause kl. ca. 18.00 - 18.30 ---------------------------------- 

 

8. Nyt fra ledelse og budget v. Pia (18.30-18.45) 
a. Budgettet er fint.  
b. Der er brugt en del penge på snerydning og der undersøges 

om der kan findes et billigere alternativ til næste vinter 
c. Der er blevet lavet en vedligeholdelsesaftale på legepladsen, 

hvor de blandt andet oliere hvert andet år. 
d. Grøns garderobe er blevet malet i forbindelse at røds 

garderobe blev istandsat. 
e. Radisestuen er blevet repareret. 



 
 
 

f. Der skulle være kommet to PAU studerende, men der er kun 
kommet én pga. en fejl hos Grunduddannelsen København. 

g. Yasmin, Farah, Ingrid er startet er startet som vikarer i huset. 
h. Københavns Madhus tilbyder gratis oplæg til personalet 

omkring smage og konsistens, og hvordan man arbejder med 
børnene omkring det. Forløbet starter i maj måned. SA er der 
igennem kommet med i et projekt, der hedder ”Åben 
Køkkendøren”. 

i. Der er snart årligt tilsyn fra kommunens pædagogisk konsulent 
Heidi, hvor forkvinde Christina også deltager. 

j. Når du tager billeder i institutionen af dit/andres børn, så 
undersøg først, om der er tilladelse til det fra forældrene. 
Billederne er til eget familiealbum hjemme og ikke til at lægge 
op på Facebook eller andre sociale medier. 

9. Hvad er vi optaget af i huset v. Flora (18.45-19.00) 
a. Personalet er optaget af risikoen for strejke/ lockout. 
b. 4 børn starter på fritidshjem og nogle børn flytter, så der 

begynder at være oprykning til næste stue fra nu af og 
henover sommeren. 

c. Der er stadig en langtidssygemelding, men huset gør, hvad de 
kan for at hjælpe hinanden stuerne imellem og med 
vikardækning.  

d. Pædagogisk Forum har især været brugt på Praksisbeskrivelser 
omkring vores måltider, som ligger under de allerede 
udformet pædagogiske læreplaner: Praksisbeskrivelser har 
fokus på eftermiddagsmåltidet, hvor personalet er blevet 
bevidst om, at det er godt med nogle fælles rammer, som gør 
det mere synligt og overskueligt for børnene med mulighed for 
større nærvær. 

e. Fantastisk at rød stues garderobe er tilbage igen!  
10. Mulig lockout (19.00-19.15.).  

a. Pia venter svar fra Troels fra Institutionsbestyrelsen. Det er 
vigtigt at man som forælder holder sig orienteret via medier 
mv. Hold jer eventuelt orienteret på OK18.dk. 



 
 
 

b. Forældre opfordres til at melde sig ind i Facebook-gruppen 
Sundby Asyl Forældre, da man her vil kunne hjælpe hinanden 
med pasning  

11. Bedsteforældredag 7. maj (19.15-19.25) 

a. Sidste år var der bedsteforældre, der kom lidt før og hjalp til 

med at brygge kaffe og the. 

b. I år afholdes et planlægningsmøde onsdag den 18/4 kl. 15, hvor 

Helen og Arthurs farmor deltager.  

12. Forældrebestyrelsen har ordet (19.25-19.35):  
a. Koloni for børn over 3 år er i august og i den forbindelse 

afholder Forældrebestyrelsen traditionen tro en besøgsdag 
den 10. eller 16.juni, hvor alle børn og forældre i Sundby Asyl 
kan komme ned og se kolonien i Præstø med mulighed for at 
spise medbragte madpakker og kage. 

b. Christina sørger for at melde tilmelding ud til forældrene. 
13. Eventuelt: 

a. Sommerferietilbagemelding via KbhForældre har kæmpe 
betydning for ferieperioden, da der desværre ofte bliver sat 
unødvendig vikardækning på, som er penge Sundby Asyl gerne 
vil bruge på andet. Forældrebestyrelsen bakker personalet op i 
at følge op på de forældre, der måtte glemme det. 

14. Oplæsning af referatets notater (19.35-19.45) 
15. Oprydning (19.45-20.00) 
16. Evt.  

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 



 
 
 

Brev fra vores sponsorbarn.  
Som I kan læse om i forældrebestyrelsesreferatet, er det blevet 
besluttet at afmelde sposoratet, da det ikke længere hænger sammen 
økonomisk. Sponsoratet har været forældredrevet, og det er nu 
bestemt at vi skal se om vi kan støtte andre mærkesager. 
Hvis I har nogle ideer til hvad vi fremadrettet kan støtte må I meget 
gerne melde tilbage til forældrebestyrelsen eller til Pia. 

 
 

 



 
 
 

Kære personale og børn i Sundby 

Asyl. 

 

     Vi har igen været til en fantastisk  

     Bedsteforældredag i jeres 

børnehave, man får altid en rigtig 

dejlig modtagelse, både af personale 

og børn, og det er en rar 

fornemmelse. Vi nyder, at se hvor 

godt børnene trives, og det er dejligt, 

at se den engagement, blandt både 

børn og voksne, for at gøre det til en dejlig dag.   

Børnene sang, vi gjorde også, så godt vi kunne, og så var der boller og 

frugt til 

alle, og bagefter gik vi ud på legepladsen, det var jo et pragtfuldt vejr, og 

som billedet viser, så var der virkelig gang i legen. 

Medens børnene legede, fik vi voksne en kop kaffe, og der var lidt tid, til 

en lille snak, med personale, eller et andet bedsteforældrepar. 

Klokken 16 gik vi hjem, med et par glade piger, og et par lige så glade 

bedsteforældre, og vi havde en masse at tale om. 

Tusind tak for et par gode timer og fortsat god sommer. 

 

Mange hilsner fra Franka`s og Petra`s Bedsteforældre 

 



 
 
 

 

  



 
 
 

Hej!  

 

Mit navn er Cathrine. Jeg er 27 år og læser til pædagog på Campus 

Carlsberg. Jeg er tidligere uddannet salgsassistent og har efterfølgende 

arbejdet et par år som pædagogmedhjælper, indtil jeg fandt ud af, at jeg 

ville læse til pædagog.  

 

Jeg er lige gået ind i mit 4 semester, hvor jeg har valgt specialisering i 

dagtilbudspædagogik og skal i den forbindelse nu i min 2. praktik her i 

Sundby Asyl, hvor jeg skal være på Rød stue de næste 6 måneder.  

 

Jeg glæder mig meget til samarbejdet!  

 

Hilsen Cathrine.  

 

 
Bro Bro Brille om ”Åben køkkendøren”: 

 

I Sundby Asyl har vi en lang tradition for, at arbejde pædagogisk med mad 

og måltider. De pædagogiske tiltag omkring måltiderne, er gennem tiden 

blevet justeret og udviklet blandt andet gennem forskellige processer, 

udviklingsarbejder og projekter.   

 

Tidligere har vi været med i projekt ”Køkkenløft” i samarbejde med 

Københavns Madhus. Vi har ligeledes været med i et årslangt projekt 

sammen med Netværket Asylselskabets øvrige institutioner, omkring 

pædagogiske rutiner. I denne forbindelse arbejdede vi i Sundby Asyl med, 

at udvikle de pædagogiske rutiner omkring vores frokostmåltid.  

 

Vores ønske er fortsat at videreudvikle vores måltider og det 

pædagogiske arbejde omkring måltiderne. Vi ønskede at udvikle vores 



 
 
 

pædagogiske arbejde i forhold til smage og konsistenser. Vi havde dog 

brug for mere viden og inspiration til, hvordan vi kunne indvie og tale 

med børnene om de forskellige smage og konsistenser, samt skærpe 

deres bevidsthed om dette.  

 

Derfor kontaktede vi Københavns Madhus. De skulle netop sætte et nyt 

projekt i gang med titlen ”Åben køkkendøren”. Projektet er en del af en 

styrket madindsats i f.eks. daginstitutioner og projektet støttes gennem 

en pulje fra BUF. 

 

Projektet skal skabe nogle modeller, i form af de deltagende institutioner, 

som skal vise vejen for andre institutioner i forbindelse med tiltag, der 

kan være med til at styrke madindsatsen. 

 

Lina, Pia og jeg drog til Madhuset en eftermiddag midt i marts. Her skulle 

vi holde et møde med Lone som arbejder i Madhuset, for at afklare om 

det ville være en mulighed for os,  at deltage i projektet. 

 

Det blev klart at det lige var sådan et projekt der vil kunne hjælpe os, med 

at komme i gang med at arbejde mere målrettet og pædagogisk med 

børnene, omkring madens smag og konsistens. 

Gennem projektet ville vi kunne få faglig sparring og inspiration til 

materialer, input og aktiviteter. 

 

Efterfølgende har vi holdt endnu et møde, hvor vi i samarbejde med Lone 

har udarbejdet en foreløbig tidslinje for projektet, der løber frem til 

udgangen af år 2018. 



 
 
 

 

Den 16. maj 2018 havde vi besøg af Kenneth fra Københavns Madhus. 

Kenneth har særlig viden og kompetencer ifht. smag og konsistens. Han 

kom til et personalemøde hvor han holdt et oplæg for hele 

personalegruppen med indhold om blandt andet: udvikling af smag, 

grundsmage, samt hvordan vi smager forskelligt. Oplægget indeholdt 

også en masse smagsleg, hvor personalet smagte på en lang række 

produkter indenfor de 5 grundsmage: sødt, salt, surt, bittert og umami. 

De var rigtigt spændende med den nye viden og fint at vi som personale 

fik et fælles fundament for det videre pædagogiske arbejde. 

 

Den 28. maj havde vi igen besøg af Lone fra Madhuset. Denne gang skulle 

hun komme fra morgenstunden. Hun skulle nemlig på skift besøge de tre 

stuer, hvor hun for hver børnegruppe skulle introducere en 

smagsaktivitet, hvor børnene blev præsenteret for 3 grundsmage: surt, 

sødt og salt. 

 

Efter at havde været på besøg på radisestuen, blev det rød stues tur til 

besøg. 

 

På rød stue startede Lone med at præsentere sig for børnene, da vi alle 

sad samlet på tæppet. Derefter gik vi alle op til bordene, som i dagens 

anledning var placeret samlet. Ved bordet præsenterede Lone på skift de 

forskellige input og børnene smagte og snakkede livligt om den søde 

honning og abrikoser, den sure citron og kernemælk, salten og de salte 

chips. 

 



 
 
 

Børnene var opmærksomme og modige til, at smage på de forskellige 

input. De var gode til at sætte ord på deres smagsoplevelser. 

 

Efter legen takkede Lone af på rød stue og hun skulle nu fortsætte oppe 

på grøn stue. 

 

Alle tre stuer havde haft en lærerig formiddag med smag og konsistens i 

fokus.  

 

Efterfølgende har vi besluttet, at vi på stuerne skal tage noget 

insprationsmateriale i brug, som Københvans Madhus har udarbejdet 

netop med henblik på leg med smag og konsistens. Vi har fået materialet 

og det vil blive brugt planmæssigt på stuerne. Smags legene/ aktiviteterne 

vil fremover fremgå af stuernes ugeplaner. Ligeledes vil i kunne læse om 

aktiviteterne på KBH Barn, hvor der dagligt skrives dagbøger over dagen 

og aktiviteter på de enkelte stuer. 

 

De bedste sommerhilsner  

 

Maria, pædagog på rød stue/ madpædagog  

 

  

 

 

 

 



 
 
 

Pædagogisk tilsyn 

Vores pædagogiske tilsyn var i år delt op i to besøg. 

Den første dag kom vores pædagogiske konsulent Heidi ud for at 

observere. Hun observerede ud fra nogle helt bestemte og fastsatte 

fokuspunkter. Hun kiggede særligt på vores eftermiddagsmåltid, men i 

det hele taget på alt hvad hun så i de 3 timer hun var her. 

Jeg var så heldig at skulle deltage i dialogen ugen efter, og derfor var 

Heidi meget inde på radisestuen og observere inden vi alle gik på 

legepladsen ved halv 4 tiden. 

Det er en specielt oplevelse at sidde ved eftermiddagsmåltidet velvidende 

at Heidi sad og observerede, men det forløb rigtig godt og var faktisk 

rigtig hyggeligt. 

Ugen efter skulle hun komme igen. Denne gang skulle vi mødes til dialog. 

Her var Pia med som leder, Christina var med som forældre 

bestyrelsesrepræsentant og jeg var med som personalerepræsentant.  

Dialogen var sat til 3 timer og vi brugte alle minutterne  

Det var en spændende og meget faglig dialog som blandt andet dykkede 

ned i emner som børneperspektiv, børnenes og husets udvikling, 

forældresamarbejde, læreplanstemaer og dokumentation. 

Inden for kommunens pejlemærker, som er sociale fællesskaber, 

inklusion og fællesskab, sprogindsatsen, forældresamarbejde, 

sammenhæng og overgange og krav om refleksion og metodisk 

systematik i den pædagogiske praksis, fik vi forskellige anmærkninger. 

Sundby Asyl scorede den bedste anmærkning i alle punkterne, nemlig 

”vedligeholdelse af indsats” som vil sige at vi skal fortsætte det gode 

arbejde.  

Det var en meget spændende oplevelse at deltage i. Vi var velforberedte, 

hvilket også gjorde at vi allerede inden vi satte os til mødet godt var klar 



 
 
 

over, at vi havde gjort rigtig mange gode ting inden for hvert punkt. 

Tilsynet er på en måde også en ret sej ”a-ha” oplevelse for os i 

personalegruppen, som viser hvor utrolig mange pædagogiske tanker og 

tiltag vi har gang i, selv i en travl og til tider presset hverdag. 

En spændende oplevelse og et resultat vi er stolte af. 

 

Hilsen  

Helene, pædagog på Radisestuen 

 

 

 

  



 
 
 

Tillykke til Remon og familie med lillebror der blev født d. 10. marts 

Tillykke til Julie som var i praktik hos os, hun har fået en datter. 

 

 

 

Husk bondegårdstur torsdag d. 

16. august 
 

Rigtig god sommer til jer alle  
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