Daginstitution Skovgården bestyrelsesmøde d. 06.09.2018 – Balle Børnehus.
Dagsorden
1) Valg af referent: Marianne Tarpgaard
2) Valg af ordstyrer: Brian Lauritsen
3)Forældremøde:
•
•

Tema: Sprog
Hvordan får vi gjort indbydelsen bedre? Se vedhæftet fra sidste møde.

Der har på sidste møde været tale om, hvordan en ny invitation til forældremøde kunne se ud.
Hanne har medbragt et eksempel.
Rettelser: Det må gerne fremhæves, hvad temaet på forældremødet er.
Overskrifterne på programmet bør fremhæves med fed skrift.
Fx
”Velkomst
”Formandsberetning, beretning fra aktivitetsrådet, valg af bestyrelse”
Indbydelsen kommer ud hurtigst muligt
Fastlagte datoer for forældremøder:
• Mandag d. 1. oktober 2018 – Dalhaven (Lars deltager ikke, men forbereder
beretningen)
• Tirsdag 2. oktober 2018 - Balle Børnehus
• Onsdag 3. oktober 2018 - Balle natur
Beretningen fra bestyrelse året 2017/2018:
Lars har lavet et udkast.
Der er rigtig positive tilbagemeldinger på udkastet.
Den bliver godkendt :)
1. Hvem er på valg ?
Til bestyrelsen
-Mille (Balle børnehus) og Lenes(Balle natur) pladser er på valg, de genopstiller ikke.
-Brian stiller op til genvalg på genvalg.

Hanne Skaarup
hanne.skaarup@silkeborg.dk

Skovgården
Daltoften 6 - 8, 8600 Silkeborg
Telefon: 24889374

Søvej 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Der vil på mødet også være valgt til aktivitetsudvalget.
Der tales kort om indhold til sprogtemaet på forældremødet.
Forslag: Kunne man arbejde ud fra små cases/spørgsmål?
Løse ideer til spørgsmål/Cases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

”Hvad fik du ud af at høre oplægget”.
Hvad stiller man op med:”Jeg vil ikke lege med dig?” - inklusionsperspektivet
Hvordan reagerer I på grimt sprog? – bandeord mv
En gruppe af børn inklussiv dit eget taler grimt til dig – hvad gør du?
Hvad gør I hjemme hos jer i forhold til at skabe ro omkring sprogudvikling?
Giver du dit barn tid til at mobilisere et sprog?
Hvad gør du for at styrke dit barns ordforråd?

Ideer til gennemførsel:
1. Man kan enten give bordene numre (en case ved hvert bord) og så kan forældrene skifte mellem bordene.
2. Forældrene kan gå rundt med hver deres seddel mødes med en anden – tale ud fra et spørgsmål – bytte
seddel og gå videre.
3. Man deler forældrene op i to grupper med pædagoger hvert sted.

Der bliver talt om, hvad formålet er med en snak om sprog i grupper. Er det; at forældrene får
talt sammen/delt ideer, eller er det, at høre hvad personalet gør i institutionen?
Der er fra forældrerepræsentanterne et ønske om, at pædagogerne også kommer på banen med,
hvad de gør i institutionen.
Snakkene på stuerne samles op på de enkelte stuer, af de tilstedeværende pædagoger.
4) Alkohol Politik ved arrangerment i skovgården
Ruth har udarbejdet ”Et princip om alkohol i Skovgården”til Skovgårdens hjemmeside. Dette
bliver rost og godkendt af bestyrelsen.
5) Nye vuggestuepladser samt dertilhørende rokering
Rokaden i Dalhaven er faldet på plads. Det er mange nye børn og voksne, der er kommet ind i
institutionen på én gang. Det går godt!
Dagplejen er igang med indflytning i Balle Natur.
Håndværkerne holder ikke helt tidsplanen, men arbejdet er trods alt gået hurtigt.
Der har været megen forældrebekymring om, hvad rokaden ville komme til at betyde.
Der har dog ikke været direkte henvendelser til forældrebestyrelsesmedlemmerne, men der har
været afholdt forældremøder i både Balle Natur og Dalhaven i forhold til rokaden.
Den generelle tilbagemelding fra Balle Natur og fra nogle dagplejemødre er fyldt med
optimisme.
6) 3 Ferie pasningsuge.
Samtale med udgangspunkt i et skriv fra Silkeborg kommune.
Det er især uge 28 der er tale om, nu hvor industriferien ligger i 29,30,31.
Det nævnes, at beslutningen bør involvere skolen, så der er et ensartet tilbud.
Beslutning: Vi har i bestyrelsen besluttet at fastholde den eksisterende ordning indtil
erfaringsgrundlaget er større.
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7) Nyt fra Hanne.
Der afholdes pædagogisk lørdag d. 8. sep. 8-15.30 for personalet i Skovgården. Herefter vil der
være et socialt arrangament.
Trivsel på tværs går igang for tredje gang i Skovgården
Fra d. 17/9 - 1/11 er vinduet åbent for vurdering hvor personalet gennemgår alle børn.
Herefter vil der i perioden frem til jul blive afsat tid til tværfaglige møder. Disse vil primært
foregå på tirsdage.
Skole-parathedssamtaler med forældre som før faldt i nov. – dec. vil grundet ”Trivsel på tværs”
fremadrettet blive afholdt i april måned. Her vil alle kommende skolebørns forældre blive
indkaldt til en samtale der handler om overgang fra børnehave til skole. Hvis tilfældet er at vi
sammen med jer er i tvivl om at de skal starte indkalder vi de forældre i nov.-dec.
Kurser:
25. sep. vil køkkenpersonalet i Skovgården være på kursus. Tema: ”Det gode frokostmåltid”.
Uddannelse i forhold til ”De styrkede lærerplaner” vil starte op i dette efterår:
Nov – dec for ledelse.
Januar for personale.
Ny viden skal være implemteret og indskrevet på hjemmesiden i slutningen 2020.
Vigtige datoer:
25/10: Dialogmøde med politikere bliver næste gang afholdt i Dalhaven kl. 19-21.00

8) Kort nyt fra husene.
Der bliver i alle huse afholdt MUS-samtaler med personalet de næste par måneder.
a) Balle Børnehus

-

Der er ansat en pædagogmedhjælper i vuggestuen i stedet for Runa.
Der kommer tilmed et barselsvikariat i vuggestuen for Bianca, som bliver slået op
snarrest.
Aldersopdelingen fra før sommerferien er stoppet, og børnene er tilbage på
stuerne.
Indeklimaet er dårligt, og der er folk på sagen.

b) Balle natur

-

-
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Grete går på efterløn. Der er sendt information ud om forældrekaffe i den
forbindelse. Der er derfor lavet en personalerokering, sådan at man får fordelt
pædagoger og medhjælpere ligeligt mellem Huset og Hytten. Rokaderne er meldt
ud til forældrene.
Louise(pædagog) bliver flyttet op i Huset og her bliver også ansat en ny pædagog.
Peter (medhjælper) kommer i Hytten.
Der er ved at blive etableret et udetoilet.
Dagplejen er ved at komme på plads i Hytten

c) Dalhaven
- Færre børn efter skolestart, men hurtigt indryk forventes.
- De nye madpakker om eftermiddagen har ført meget godt med sig. Børnene elsker
madpakkerne og personalet er også glade for ordningen.
Nogle børn er SÅ glade for deres madpakker, at de allerede er spist kl 9.
- Ny struktur: Personalet har evalueret, og man har besluttet at man før jul, skal
have truffet en beslutning om hvilken struktur man vil arbejde med at få klar.
Model 1: Den eksisterende ordning
Model 2: To mini stuer og to blandet mellem-maxi
Model 3: Tre grupper med blandet mini og mellem og den fjerde gruppe med maxi.
Plusbørn: Der er blevet skiftet 5 børn ud, og dette skaber en belastning, der er derfor sat
ekstra ressoucer ind. De bliver nu 4 voksne til 7 børn.
9) Punkter til næste møde
- Konstituering
- Opfølgning på forældremøde
- Hvordan kan forældrene komme mere i spil i forhold til forældrerådsrepræsentanter.
- Vedligehold og rengøring.
10) Evt.

Side 4

