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Daginstitution Skovgården bestyrelsesmøde d. 5.2.18 i Balle Børnehus 

 

Dagsorden 

 
1) Valg af referent. 

Lene  

  
2) Valg af ordstyrer. 

Maiken 

 
3) Nyt fra møde omkring ferie Pasning d 09.01.2018 v/Lars og Brian. 

Lars: møde om tiltag omkring feriepasning. Hvordan ser I det nu og hvordan vil vi gerne have det 

        Mange af de tilstedeværende brugte ikke feriepasning. 

        Når man har feriepasning har man 20% mere personale på, da flere børn kommer uden at    

kende en voksen. 

Man kan komme ud og besøge børnehaven, der har ferieåbent 

 
4) Ferie Pasning. 

Se bilag 

Punkt 1. enig 

Punkt 2.Vi er enige i indholdet, men vi føler ikke vi er klar til at vælge da vi mangler rammerne. 

Punkt 3. Vi er enige i at det for de fleste ikke er en reel muligehed, da flere ville skulle til to 

institutioner 

Punkt 4.  

Punkt 5.Vi er enige i at vi kan ikke drage nytte af det i år, da det er for sent. 

Punkt 6.  

Punkt 7.Vi er enig i at det kunne være bedre med to faste uger, for hele kommunen. 

Punkt 8. Vi er enige i problematikken. 

Der holdes et møde i Firkløveret. 

 

Beslutning: bibeholde den eksisterende løsning. Kan se muligheder i den nye, men der mangler 

rammer. Vi skal tage snakken igen den 6. september 2018 

 

5) Nyt fra Hanne. 
a) Trivsel på tværs 

Vi er igennem første fokusrunde, og med de 5 undervisningsgange. Nu er det spændende at 

se hvad der så skal ske. Vi regner med at det giver en rigtig god effekt, både for det hele barn 

og gruppen. Personalet er meget positive og fremhæver fokusmøderne som mere effektive, 

der kommer hele vejen omkring barnet også med forældrenes øjne.  

b) Års hjul 

Det er på plads i alle institutioner 



 

 

 

 

Side 2 

c) Ansættelser / Normering. 

Der er ansat 3 i barselsvikar i Dalhaven + to medhjælpere 

Og en barselsvikar i Balle Børnehus 

d) IT opgradering 

Netværket skal udvides i Dalhaven, det koster ca. 50 000kr 

e) (Budget års afslutning 2017 samt Budget 2018) 

Der mangler stadig de sidste tal til det afsluttende budget. Næste gang er begge dele med 

 

6) Normering. 
a) Konstitueringsaftale fra valg 2017. (http://silkeborgnyt.dk/2017/11/22/vindum-genvinder-

borgmesterposten/ ) Vi holder øje med hvordan aftalen bliver overholdt i byrådet. 

 

b) Hvordan fast holdes normeringer. 

 

- Vi sørger for at alle tre børnehuse har samme normering pr. barn. Og justere ind imellem 

herfor 

  

7) Nyt fra husene. 
a) Balle Børnehus: Ansat barselsvikar. Arbejdet med børn og deres følelser.Arbejdet med 

sproget i samarbejde med forældrene. 

b) Balle natur: Brugt tid på årshjulet. Der er byttet rundt på de voksne i hytte og huset.  

c) Dalhaven: arbejder meget med fokusmøder. Haft lygtetur. Arbejdet med mobning. Skal i 

gang med at se på strukturen i institutionen i børnehave afdelingen 

d) Skovgården - Maxigruppen er startet i SFO den sidste tirdag i måneden. 

 

8) Forældremøde 
a) Afsøgning af  Emne / Tema. 

-samarbejde mellem børnehave og forældre – hvad er vigtig, hvordan kan vi bruge hinanden. 

Samskabelse som tema 

-Arbejdet med sprog  

-arbejde med følelser 

Eventuelt oplæg med sprogkonsulent fra kommunen. 

Bestyrelse 6 september til sidste planlægning. 
b) Fastlagte dato’er er: 

• Mandag 1 oktober 2018 - Dalhaven 

• Tirsdag 2 oktober 2018  - Balle Børnehus 

• Onsdag 3 oktober 2018 - Balle natur 

   

9) Evt.  

Kostplan: Der skal være afstemning igen. Hanne undersøger om der er en elektronisk mulighed 

for afstemning.  

 

 

Næste møde den 11.April i Balle Natur – Vi ser på emnet/temaet til forældremøde. 

http://silkeborgnyt.dk/2017/11/22/vindum-genvinder-borgmesterposten/
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