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Bestyrelsesmøde i daginstitution 

Skovgården Dagsorden 

  

1) Valg af referent: 

Brian Damgaard Lauritsen 

2) Valg af ordstyrer: 

Marianne Tarpgaard 

Fraværende: 

Ingen 

3) Nyt fra Hanne 

- Forældretilfredshedsundersøgelse 

Der er afgivet stor besvarelsesprocent (>70%) fra forældrene med god feedback generelt. 

Dog er svarene omkring bemanding/normering, åbningstid og lukkedage, som forventet, lidt 

mindre positive. Hanne rundsender resultatet af undersøgelsen til bestyrelsen efter mødet. 

 

Der er heldigvis kommet offentlig fokus på normeringstal, men det er svært at sammenligne 

disse tal, da forudsætningerne tit er forskellige.  

 

”Trivsel på Tværs” opleves ikke som mere administrativt arbejde for medarbejdere end før 

det blev indført, det er blot sat i system og man ved hvad man skal. Dog har Hanne og de 

daglige ledere fået mere opfølgningsarbejde og forarbejde  relateret til ”Trivsel på Tværs”, 

men de tænker det er godt givet ud. 

 

-  De styrkede læreplaner i de tre huse? 

Arbejdet er påbegyndt og vil være i proces de næste  2 år. Alle medarbejdere har været til 

fyraftensmøde omkring læringsmiljø, som gav god inspiration. Disse møder prioriteres 

fremover og erstatter nogle af personalemøderne. 

 

- Forældreønske om referater på Daycare. 

Der er flere forældre, der ønsker at referaterne også er tilgængelige via Daycare. De lægges 

dog altid på hjemmesiden, men der kan optimalt være links på Daycare til relevant 

referencepunkt på hjemmesiden. 

Hanne sørger for at dokumenter der ligger på Daycare ”lukkes”/fjernes. Nyeste er dateret 

juli 2018 (for Dalhaven).  

  

4) Nyt fra formand/bestyrelse 

-        Info- ophæng i husene (og på DayCare)  i forlængelse af vores drøftelse på sidste møde 

ang. synlighed overfor forældre. 
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Ophæng er blevet foretaget. Der har været nogle få 

henvendelser efter ophængningen men mest af 

praktisk karakter. 

 

-        Ønske om ideer fra hele bestyrelsen til gode punkter til 

møderne.  

 Kort samtale om, hvad dette kunne være fx. 

 - Opsamling på Styrkede Læreplaner (som et fast punkt) 

 - Hvordan ser forældrene at der arbejdes med de forskellige tiltag i Skovgården (kunne 

være spændende for de ansatte) 

 - Normeringer/budgetlægning 

 - Emner til Forældremøde (OBS på sidste års referat fra forældremødet) 

 

-          5. feb. Workshop i kommunen ang. en ny forældrehåndbog. 

     Dette arbejde bl.a. med udgangspunkt i ny fremsat dagtilbudslov (§14-15 se bilag) 

Gennemgang af den eksisterende lov, mange gode ideer i forhold til tilpasning af 

indhold. Struktur og fakta-oplysninger bliver ændret. 

       Den nye håndbog bliver nok mere interaktiv (måske en printbar hjemmeside). Det vides 

ikke hvornår forældrehåndbogen er opdateret og tilgængelig på ny platform. 

 

-          Landsdækkende demonstration 6. april: Bedre normeringer i daginstitutioner. 

https://www.facebook.com/events/2347298158623557/ 

Forældrehenvendelse ang vores rolle, som er vendt med ledelsen. 

Information hængt op i alle huse. Sara var med i styregruppen for demonstrationen og 

der deltog ca. 600 personer. Der er lagt et borgerforslag ind, som man kan støtte efter 

demonstrationen. Bannere o.lign. var noget som demonstranterne selv havde lavet. Der 

var stor opbakning og god stemning. 

Det er drøftet om der evt. bør etableres et forum, hvor forældrene kan kommunikere 

med hinanden. Balle Natur har i dag en FB-gruppe, hvor man kommunikerer om 

praktiske ting forældrene imellem – det skal dog ikke være Bestyrelsesaktiviteter. Det 

bør overvejes, om vi ikke skal afvente Aula, som man forventer skal opfylde dette behov. 

Man ønsker ikke et forum, der inviterer til debat, men i højere grad et forum, hvor man 

let kan kommunikere information ud til forældregruppen.  

 

  

5) Nyt fra husene 

Balle Børnehus: 

Hanne er gået på efterløn. Nikolaj har fået nyt arbejde og Mikkel er ansat (30 timer) og Niels 

er ansat frem til 20. maj. Bemandingen er ved at fungere i hverdagen og børnene er ved at 

vænne sig til det. 

Overgangsbeskrivelser og -samtaler i forhold til opstart i skolen fylder meget p.t. 

Der er børn der vil åbne låger/kravle op ad hegnet, hvilket har skærpet fokus fra de ansatte. 

Der er skrevet ud til alle forældrene med ønske om at dette drøftes i hjemmene. 

Der arbejdes med at skabe mere ro i ydertimerne og der afprøves forskellige tiltag. 

https://www.facebook.com/events/2347298158623557/
https://www.facebook.com/events/2347298158623557/
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Hastesagen vedr. indeklima og etablering af ventilation 

kører nu på 2. år – det forventes nu at det udføres i 

sommerferien 2019. 

Gulvene i vuggestuen bliver ofte så dårligt rengjort 

(tørvask) at børnene ikke kan skubbe stolene ud. Der 

forsøges grundig rengøring på en af stuerne, for at se hvilken forskel der er. 

Status på pladser: Der er p.t. ikke ledige pladser indtil sommerferien, der passer med 

normtal.  

 

Dalhaven: 

 Overgangsbeskrivelser og -samtaler kører også nu. 

Bitten er gået på barsel. 

 Mie og Marie er i ansættelsesproces. Tobias skal være med til samtaler. 

Mødeplan til personale er justeret og er trådt i kraft. Der er øget bemanding i 

morgentimerne og årstiden taget i betragtning er der mere aktivitet på legepladsen med 

mindre bemandingsbehov end om morgenen. 

 Motorikplads er etableret med stor succes. 

Der er også børn der vil ud af lågen og der er faktisk forældre, der ikke husker at lukke lågen. 

Det kræver flere runderinger. 

Trivselsvurderinger afsluttet og -samtaler pågår planlægningsmæssigt nu. 

Hemsen og reparationen af murværket er ikke prissat. Det er på 2. år disse emner har været 

ønsket udbedret. 

Status på pladser: Der er p.t. ikke ledige pladser indtil sommerferien, der passer med 

normtal. 

 

Naturbørnehaven: 

  Overgangsbeskrivelser og -samtaler kører også nu. 

Simone er ansat som pædagogmedhjælper og Maria som pædagogmedhjælpervikar. 

Magnus er ansat som P.A. studerende. 

Status på pladser: Der er p.t. ikke ledige pladser indtil sommerferien, der passer med 

normtal. 

 

 Kl. 21.00 – 21.15 

 Behovsundersøgelse ang feriepasning 
Erfaringer og overvejelser fra skolebestyrelsen (v. skolebestyrelsesformand Susanne Gade Clausen) 

  

Vi får besøg af Susanne, som har tilbudt os, at fortælle lidt om skolebestyrelsens erfaringer med at 

lave en behovsundersøgelse i forhold til feriepasning. 

For vores vedkommende fra 2021 og fremadrettet. 

 

Dialog ml. bestyrelserne siden maj måned 2018 omkring ekstra åbningstilbud på en uge omkring 

sommerferien. Der har været et høringsmøde i kommunalt regi siden hvor man kunne udtrykke sine 

holdninger. Det der kom ud af mødet var ikke hvad der blev drøftet. 
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Balleskolen kunne ikke se at det var en mulighed 

bemandingsmæssigt at tilbyde og der var tvivl omkring 

budgetkonsekvenserne. Ligeledes er det svært at gennemskue hvad 

den langsigtede konsekvens ved at tilbyde denne ekstra pasning vil 

være – vil det danne præcedens. Skolen har arbejdet med at give 

indskolingens forældre mulighed for at sige hvilke valgmuligheder de ønsker – læringen af denne 

proces er, at man ikke skal give for mange valgmuligheder, men man skal give den/de (ikke for 

mange) valgmuligheder, man som bestyrelse ønsker det rigtige svar på.  Det kan overvejes om der 

skal skrives nogle historier om emnet der giver eksempler på de situationer man kan komme ud for 

og hvilke muligheder der er for pasning. 

Skrivelse omkring principper for pasningstilmeldinger og -afmelding skal udarbejdes af bestyrelsen. 

Forældre sender input til Hanne med henblik på udarbejdelse af samlet skrivelse, som kan drøftes på 

næste møde. 

Der bør arbejdes på at tilbuddene fra Skolen og Skovgården synkroniseres.  

 

Ca. 21.15  

Opsamling af oplægget fra Susanne- hvad kan vi bruge? 

  

8) Evt. 

obs: Næste møde 19. august Dalhaven  

Referater fra 2019 er ikke på hjemmesiden. Hanne følger op.  

Der ligger referater fra 2012 på hjemmesiden. Giver det anledning til aktioner? Hanne følger op.  

 


