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Daginstitution Skovgården bestyrelsesmøde d. 11.06.2018 – Dalhaven. 

 

Dagsorden 

 

1) Valg af referent. 

Brian 

 

2) Valg af ordstyrer. 

Maiken 

 

3) Opfølgning af valg af kostordning 

Resultatet af afstemningen vedr. kostordning er, at dette fortsættes i alle huse i Skovgården. 

Kostordningen fra Kommunen gælder fra 1. januar 2019 (kl. 14-mad), men bestyrelsen kan dog 

godt sætte det i værk forinden, hvis det giver mening.  

Der er enighed i bestyrelsen om at det er et naturligt tidspunkt at iværksætte (forældreproduceret) 

kl. 14-mad fra 30. juli 2018. 

Skovgården (Hanne) udarbejder en fælles formulering til forældrene for hvorfor dette 

iværksættes. 

Stikord fra bestyrelsen hertil:  

 -naturligt skifte for institutionens rytme 

 -pædagogiske argumenter er tidligere omtalt 

 -økonomisk hensyn er tidligere omtalt 

Der kommunikeres til forældrene via et opslag på DayCare. 

 

4) Alkohol Politik ved arrangerment i skovgården 

Hanne viser præsentation vedr. alkohol for bestyrelsen og orienterer om, at det fremadrettet 

bliver en del af intro-samtaler med forældrene på lige fod med f.eks. psysisk, fysisk sygdom. 

Diskussion i bestyrelsen omkring forbud til f.eks. sommerfester, julearrangementer, arbejdsdage 

o.lign. Det er deriblandt drøftet hvordan dette kan påvirke børnene.  

 

Bestyrelsen er enige om at alkohol ikke er et problem i forhold til de arrangementer, der 

arrangeres i Skovgården og at man ikke ønsker at skærpe retningslinjerne. Bestyrelsen er enige 

om at emnet skal drøftes en gang om året på bestyrelsesmøde.  

Det foreslås at den enkelte institution imellem de årlige bestyrelsesmøder hvor emnet drøftes, 

selv kan regulere efter behov, deriblandt muligheder for salg. 

 

Det er aftalt at der inden næste bestyrelsesmøde udarbejdes et principskriv omkring emnet af 

Ruth, til videre drøftelse, med formålet at opnå enighed i bestyrelsen. 



 

 

 

 

Side 2 

 

5) Nyt fra Hanne. 
Plan med at etablerer vuggestuepladser 

Udvidelse i Dalhaven med stue til 16 børn. Nyt personale skal ansættes til 1. august 2018, så det 

hele er klar 16. august 2018, hvor de første børn starter. 

14+14+12 mini og mellem i nuværende lokaler. 

16 maxi børn i nyt lokale (Trine og Anette rykker med). 

Der er fyraftensmøde i Dalhaven torsdag d.18.6.18Indkaldelsen er udsendt på Day Care 

 

Dagplejen skal derfor etableres i Balle Natur og der vil blive afholdt fyraftensmøde omkring 

dette af Silkeborg Kommune den 14. juni, hvor John Gejl informerer omkring selve processen 

med at flytte dagplejen fra Dalhaven til Balle Natur.  Indkaldelse er udsendt på DayCare. 
 

6) Dialogmøde. 

Lars og Ruth gav kort resume af indhold. 

Søren Kristensen indledte dialogmødet med at introducere behovet for besparelser. Kenn 

Engedal fulgte op med at behovet var endnu større – ca. 160mio. indenfor børne- og 

ungeområdet. 

Jarl Gorrildsen oplæg til dialog i grupper. Fleksibilitet i åbningstider var ikke et issue og bør ikke 

prioriteres højest – det er normeringer samt integration med omkringværende samfund. Målinger 

af børn bør være mindre i fokus i forhold til leg – sociale kompetencer til børnene. 

 

Hanne oplyser at der bliver prioriteret uddannelse fra Silkeborgs side til personalet, for at 

understøtte de nye læreplaner, der skal indføres fra 2019. 

  

7) Forældremøde 
a) Tema: Sprog i Samskabelse – der arbejdes med en dækkende overskrift 
b) Hvordan får vi gjort indbydelsen bedre, se vedhæftet fra sidste møde. 

Det er aftalt at forældremødet afsluttes med en opsamling, så der er fokus på (3 vigtigste punkter 

fra hver gruppe), hvad man går hjem/arbejder med både personale og forældre. Grupperne 

præsenterer sine punkter i plenum. 

Invitationen skal færdiggøres ved næste bestyrelsesmøde den 6. september, så den kan udsendes 

umiddelbart derefter. 

 
c) Fastlagte datoer for forældremøder: 

• Mandag 1 oktober 2018 – Dalhaven (Lars deltager ikke, men forbereder års-beretningen 
fra bestyrelsen) 

• Tirsdag 2 oktober 2018 - Balle Børnehus 

• Onsdag 3 oktober 2018 - Balle natur 

 

Årsberetningen har ikke været til drøftelse i bestyrelsen tidligere, men det bliver et punkt på 

bestyrelsesmødet den 6. september. 

  



 

 

 

 

Side 3 

 

8) Kort nyt fra husene. 
a) Balle Børnehus 

IT/Medie-dag var en god læringsdag for børnene (poster med IT-opgaver) – ønskes gentaget med 

forbedret information til forældre. 

Forestilling for maxibørn fra de andre børnehuse i Balle børnehus (d. 13/6).  

Ingen omstruktureringer er på tale. 

b) Balle natur 

Conni har haft jubilæum. Grethe går på efterløn, så der er behov for nyansættelse. Skovklubben 

afsluttet (maxier). Meget snak omkring dagplejen der rykker ind i hytten, idet 3 stuer nu 

reduceres til 2 for at give plads. Store drøftelser omkring strukturen fremadrettet i i Balle Natur – 

det er ikke på plads endnu. 

 
c) Dalhaven 

Vuggestuen omrokeres som tidligere omtalt i nærværende referat.  

Mulig ny struktur i børnehaven (på tidligere bestyrelsesmøde præsenteret 2 modeller) – 2 nye 

forslag til strukturer: 

1) 3 stuer – blandet mini og mellem 

1 stue – maxi 

2) 2 stuer – minier 

2 stuer – mellem og maxi  

De fire strukturer er drøftet grundigt igennem af personalet, så næste skridt er at vælge struktur. 

Fælles IT/Medie-dag er afholdt med succes. Forslag om at det gentages. 

Normering af svalegruppen er drøftet, heriblandt +pladser, som er visiteret til at skulle til 

svalerne. 

   

9) Punkter til næste møde 

-Beretning til forældremøde afstemmes 

-Alkoholpolitik – fælles skriv 

-Indbydelse til forældremøde færdiggøres 

-Pasningsuge  

 

10) Evt.  

Lars har været i dialog med Balle Skolen omkring feriepasning. Tilsyneladende har 

skolebestyrelsen ikke været inddraget i beslutning omkring lukkeuger. Lars følger op. 

 

Næste møde er Balle Børnehus den 6. september kl. 19-21.30. 

 


