Daginstitution Skovgården bestyrelsesmøde d. 06.11.2018 kl 19.00 – 21.30 – Dalhaven .
Referat
1) Valg af referent: Marianne
2) Valg af ordstyrer: Lars
Fraværende: Christina, Jesper, Maiken,
3) Ny bestyrelse.
a. Konstituering af Bestyrelse.
Valg af Formand: Marianne Tarpgaard
Valg af næstformand: Brian Lauritsen
b. Tilpasning og indsamling af Tlf., adresse samt mailliste
Adm. tilpasser listen med telefonnumre, mails mv.
c. Forventningsaftemning.
Lars: Sidder nu i bestyrelsen for sidst år, ønsker ikke at fortsætte som formand.
Marianne: 1.periode (Det foregående år som suppleant). Er interesseret i det
indhold samt de rammer, der er for vores børns hverdag.
Tobias: 2. periode, ønsker at følge med i, hvad der røre sig politisk i forhold til
daginstitutionsområdet.
Brian: 3 periode, Synes at det er spændende at følge med i udviklingen i
Balleområdet
Sara: 1. periode Finder det vigtigt at engagere sig i sine børns hverdag.
Louise: Pædagog i Huset sidder for 3. periode. Interesseret i at høre
forældreperspektiver.
Hanne: Interesseret i at vende ting på møderne, der præger hele Skovgården som
institution. Forældreperspektivet er vigtigt for vores institutioner.
Forventer: At medlemmerne er loyale overfor de beslutninger, der bliver truffet
på møderne.
d. Gennemgang af forretningsorden.
e. Tavshedpligt og underskrift.
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Skovgården
Daltoften 6 - 8, 8600 Silkeborg
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f. Budget gennemgang.
Gennemgået – det ser ok ud for 2018.
g. Kommende mødedatoer.
Forældremøder er koordinerede med skolen
Skovgården i uge 40
Bestyrelsesmøder:
Mandag: 4. februar Balle Natur
Tirsdag d. 9. april Balle Børnehus
Torsdag d. 22. august Dalhaven
Mandag d. 4. nov. Dalhaven
Forældremøder: 30.sep, 1.okt, 3.okt
h. Billeder af bestyrelsen.
4) Evaluering af forældremøde.
Ønske om at indholdet var blevet gennemgået på bestyrelsesmøde først. For meget snak fra
PowerPoint. Havde forventet noget der var mere praksisnært.
Til en anden gang: Forventningsafstemning.
Hanne informerer om, at hende der skulle have været på, havde sagt op. Tilbagemelding fra
vuggestuen er, at det var relevant,
Tilbagemelding fra forældre peger på at oplægget var irrelevant og at der var for lidt tid til at
tale om praksis i husene. (Mulighed for at spørge ind til dagligdagen)
Samtalerne efter oplægget fungerede godt i Dalhaven og i Ballebørnehus. Oplevelsen i Balle
Natur var at det ikke fungerede. Forældrene kom ikke i gang med at tale.
Konklusion: Prioriter hverdagen. Samtaler om hverdagen. Hvordan fungerer vores gruppe i
øjeblikket? At lægge spørgsmål ud og faciliterer samtaler i grupper.
Dilemma: At ramme både de ”rutinerede” forældre og de ”nye”.
5) Nyt fra dialogmøde:
Budget for 2019 starter med et minus på 11 millioner (grundet øget børnetal,
flere vælger vuggestuer mm) Dette vil føre till en nedskæring på al personale på
5,5 procent. Der er dog nu forhandlet 5 millioner mere til daginstitutionsområde,
og man venter på flere penge grundet øget børnetal. Man lover, at man de næste
år vil fordele yderligere 20 millioner til øget normering.
Trivsel på tværs: Video med forældreerfaringer
Fri for mobberi: Præsentation af indsats i kommunen:
Er børnenes problem men de voksnes ansvar
Præsentation af Idrætscertificeret børnehave.
Dialog med brugerne.
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6) Bemandning i ydreperioder af dagen. (Til Hanne og Brian)
Forældre har bemærket at bemandingen i ydretimerne er uholdbar. Vil gerne
have, at vi drøfter, hvad der er acceptabelt. 15.30 – 16 (2 voksne– 32 børn)
Louise i Balle Natur er der 2 personaler på til 40 børn efter 14.30 hver dag.
Vi har drøftet det i bestyrelsen, og det er en tilbagevendende udfordring, hvor
bemanding skal tilpasses dagens gang ud fra den givne normering, der er løbende
fokus og blik på, hvordan en mødeplan hænger sammen. Opfordring til
forældrene om, at de tager det med sig, når de skal sætte deres kryds til
byrådsvalg.
7) Nyt fra Hanne.
-

Pæd. dag i sep.: Legemiljøer: God dag. Alle huse i Skovgården har arbejdet videre med ideer.

Legemiljøer og leg: Nyt fokus i 2019.
-

Ny struktur; Specialgruppe Dalhaven. (Svalegruppen)
Forældremøde d. 19. nov.
Mange barselsvikariater i Dalhaven i øjeblikket. Der bliver 3 stillinger det næste stykke tid.

8) Nyt fra husene.
(Når vi ikke)
11) Eventuelt.
Feriepasning: Susanne fra skolen: Vil gerne lave en behovsundersøgelse i forhold til
feriepasning. Kunne der evt. også laves en behovsundersøgelse i Skovgården?

Punkter til næste møde.
Hvordan kan forældrene komme mere i spil i forhold til forældrerådsrepræsentanter?
Vedligehold og rengøring.
Feriepasning: Skal vi have lavet en behovsundersøgelse i forhold feriepasning.
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