Daginstitution Skovgården bestyrelsesmøde d. 11.04.2018 – Balle Natur.
Dagsorden
1) Valg af referent.
Lars W. Hammer
2) Valg af ordstyrer.
Valgt
3) Regnskab 2017
Regnskab for 2017 ved Hanne, forbrugsprocent 98 % af budget.
Madordning har en forbrugsprocent på 117% skyldes ansat ekstra assistance i køkkenet
+ ungarbejder
Ungarbejder ordner skraldespande, opvask og andre småting i slutningen af dagen.
Overførsel fra 2016 - 867.000
Overførsel til 2018 - 535.000
Totalbudget ca. 22,5 Mill
4) Budget 2018
Pr 5.4.2018 forbrugs budget for forløbeligt i 2018 ca. 25 % procent.
Der er mere personale på fra midt efteråret og frem til sommerferien.
Kost forbrugs procent er på 31 % men skyldes mange børn i bh i forhold til at en gruppe
videre til skole. Der er justeret på madbudgettet fra 8 kr. til 7,5 kr. pr barn pr. dag
5) Nyt fra Hanne.
a. Ansættelser / Normering.
Ansat barselsvikarer i Dalhaven og Balle børnehus. Der er en udfordring i
Dalhaven, i forhold til plus børn, da man ikke kender antal af plusbørn, som er på
Torvene og Svale gruppen.
Normering ligger forholdsvis ens i alle 3 huse, ca. 4,3 timer pr barn pr uge, og 7.8
timer i vuggestuen pr uge. Balance 67 % pædagog / 33 % timer medhjælpere.
b. Pres på 0-3årige.
Projektet ”Silkeborg kalder”, gør at der er udfordringer med tilgangen af børn.
Flere vælger aktivt som første valg vuggestuen, pt er der f.eks. 16 vuggestuebørn
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på ventelisten til Dalhaven som ikke kan få plads, her er der også søskendebørn i
blandt.
Balle børnehus, vuggestuen er fyldt 100 % med 32/33 børn.
Balle natur egner sig ikke til vuggestue.
Alternative bygninger er på tale, spejder hytten, pavilloner etc.
Mangler ”opgradering af ballenatur / balle børnehusområdet for at kunne tage
vuggestuebørn.
Det er dyrt at etabler nye pladser, belært af udvidelsen 2017 af 8 vuggestuebørn
i dalhaven.
Forvente tilgang af 400 nye huse pr år ca. 35 nye huse over de næste 5 år.
Der er møde den 12.04.2018 omkring løsnings muligheder, eventuelt med
udvidelse pr august 2018.
c. Plus pladsvisitering
Afventer i forhold til antal af plusbørn.
d. Connie Jubilæum 8 juni – 40 år ansættelse i Silkeborg kommune
I spejder huset, Hanne har gang i indbydelser.
6) Kostordning.
Afstemnings metode via Day Care.
Hanne har snakket med IT Jakob om det er muligt at levere valg via day Care, der
arbejdes forsat med det skal være en ”fravalg” valg af kostordning og det lyder til at
være tekniske muligt.
7) Strejke / Lockout kommunikation.
Gruppe arbejde, med udarbejde af kommunikation 10-15 minutter.
Et skriv er blevet udarbejdet under mødet som skal hænges op i daginstitutionerne.

8) Feriepasning.
Feriepasning status fra påsken, tilmelding for sommerferien.
Hvordan vil skovgården principielt benytte en ordning.?
Status fra Hanne på påsken, der er passet 3 børn i hele skovgården, der har været flere
valgt til men valgte fra op til påsken
Dagen efter Kristi Himmelfart er 2 tilmeldt.
Prognose til sommerferie 6 børnehave – 6 vuggestue i uge 28 7 børnehave -3
vuggestue, uge 29 6 børnehave -5 vuggestue uge 30
Forventer dog frafald frem imod sommerferie.
Kommunen arbejder videre med området, med der er fortsat ikke de rammer som vi og
andre daginstitutioner efterspørger.
Der har været stor utilfredshed med processen for dette fra flere bestyrelser.
Emnet er forsat på mødet i september 2018
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Der skal tages kontakt til Balle skoles bestyrelse for at høre om de har tænkt om nogle
principper.
Har i overvejet hvordan Balle skole vil benytte denne fleksibilitet som ligges op til på
dette område.
Formand tager kontakt til skolebestyrelsen, i.f.t. at vi gerne vil kunne se på emnet til
september igen og vide hvad de tænker.

9) Forældremøde
a. Tema: Samskabelse
- Arbejdet med sprog
- Arbejde med følelser
Hanne: Kommunikation med talepædagog omkring oplæg?
De kommet tilbage med hvad det kan byde ind med, ca. 30 minutter, da der skal
være plads til det nærværende på møderne. Fokus på sprogforståelse, i.f.t til
ordforråd og udtale.
Hvordan kan forældre understøtte børns kommunikation, samt hvordan bh også
understøtter dette.
Sprogforståelsen er vigtigt i mange elementer.
Sprog forståelse kan eventuelt bygges ind i indbydelsen, som trænger til en
opgradering.
Forslag / input som kan bruges til indbydelsen kan sendes til Hanne
Sidste års indbydelse vedlægges som bilag. Sådan at jeres ”hoveder kan komme i
blød.”
Der blev snakket om valg til bestyrelsen kunne håndteret på en ny måde. Det
bliver som det plejer.
NB: Bestyrelse 6 september til sidste planlægning.
b. Fastlagte datoer for forældremøder:
i. Mandag 1 oktober 2018 – Dalhaven
ii. Tirsdag 2 oktober 2018 - Balle Børnehus
iii. Onsdag 3 oktober 2018 - Balle natur
10) Kort nyt fra husene.
a. Balle Børnehus
Pædagog stilling besat af vikar indtil august, i vuggestuen
Udluftning som var en hastesag, er der ikke sket noget på endnu… men forsat en
udfordring.
Der har været søgt efter rotter på legepladsen, dog ikke fundet nogle.
b. Balle natur
Etablering af udetoilet i Balle natur. Bagerst i garderoben i huset, der skal bygges
lidt om.
En langtid sygemelding som måske er tilbage i praktik.
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En som går på efterløn til oktober.
Der har være søgt efter rotter., ved hytten, dog ikke fundet nogle.
Haft en god arbejdslørdag.
c. Dalhaven
Arbejdsdag den 6 maj søndag formiddagen.
Bevægelse uge / alders opdelt.
Bh personalemøde, med ”tænketank”, i forhold til relationer mellem stuerne,
hvor der fx kun er en mellem pige / dreng. Det er ”work in progress”… men man
skal være meget sikker på at der vælges rigtigt inden det udføres.
Der forgår en erfaring udveksling mellem husene, dette forgår på fælles
personale møder og fælles personaleweekender.
11) Punkter til næste møde - Mandag 11 juni – dalhaven kl. 19.00 – 21.30
Ingen nye punkter
12) Evt.
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