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Bestyrelsesmøde i daginstitution 

Skovgården Dagsorden 

  

1) Valg af referent: Marianne  

2) Valg af ordstyrer: Maiken  

Fraværende: Sara, Jesper (syg),  

 

3) Nyt fra Hanne 

- Manglende referater på hjemmesiden (opfølgning fra sidst). 

Problemet er sendt videre til administrationen. Hjemmesiden opdateres hurtigst muligt (alt lå der).  

 

- Ny daglig leder i Naturbørnehaven i Skovgården  

Ansættelsesudvalg: Jesper (Huset), Jytte (Hytten) FOA -repræsentant Elsebeth, Ruth fra Balle BH, 

BUPL tillidsmand Trine, Forældrebestyrelse Marianne. Processen sættes i gang i uge 32.  

Personalet er blevet bedt om at lave inputs til annoncen som spredes bl.a. via Linked-in.  

 

Hjemmesiden: Man har i processen opdaget, at der på hjemmesiden mangler en præcisering af, 

hvilket indhold der hører til hvilket hus. Så indholdet referer pt. overordnet til Skovgården.  

Torsdag d. 26. Sep. Afskedsreception for Connie i Balle Natur. Kl. 13.00 og frem kl. 16.00.  

Fra 26. Sep. står Balle Natur uden daglig leder indtil der ansættes en ny, Ruth og Hanne står til 

rådighed og følger op på forskellige gøremål i Balle Natur.  

Den sidste ansættelsessamtale afvikles 24. Sep.  

31. oktober starter den nye leder. I den mellemliggende tid fungerer Hanne og Ruth som husets 

leder. Hanne deltager i forældremødet i BN 

 

-Pædagogisk weekend: Det overordnede tema er temaerne indenfor blomsten i de styrkede 

lærerplaner.  

  

-Feriepasning: Evaluering af dette viser et stort ressourcespild. For mange børn dukker ikke op, trods 

tilmelding, dette gælder i hele Silkeborg kommune.  

 

4) Nyt fra formand/bestyrelse 

-Ansættelser i Balle Børnehus: Jeg har fået lov til at sidde med til ansættelsessamtaler i Balle 

Børnehus. Spændende oplevelse.  

Forslag om, om man fremtidigt kan tænke en kort rundvisning ind i forbindelse med 

ansættelsessamtalen, så man har mulighed for at få et andet indtryk af kandidaten end den, omend 

lidt opstillede samtale henover et bord.  

 

5) Nyt fra husene 
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Balle Børnehus: 

Gul stue: Lærke er ansat som fast pædagog på Gul stue i Mikkels 

stilling. Så der er kommet ro på stuen nu efter en kort ansættelse af 

Mikkel, ferietid og Louise som er stuens anden pædagog er tilbage 

efter barsel.  

Ventilationsanlæg: Virker efter hensigten. 

 

Dalhaven: 

Forandring af huset: Alle børnegrupper skal sammen med deres voksne skifte stuer. 

Målet: At skabe større sammenhæng i forhold til de relationer, som børnene har mulighed for at 

opleve.  

De voksne skal også skabe nye samarbejdsrelationer.  

Vi tager udfordringen om at skabe nye læringsrum op.  

Ansættelser: Solveig medhjælper i vuggestuen, Marie pædagog i vuggestuen, Pia medhjælper BH og 

Michelle pædagog i BH. 

Normeringer: Der er blevet kigget nærmere på normeringerne. Dalhaven og Balle Natur har derfor 

fået flere timer.  

Silkeborg kalder: Dalhaven oplever meget stor tilstrømning, så det er dagligt et puslespil at få 

tingene til at gå op i forhold til det naturlige flow til og fra Uglestuen.  

Naturbørnehaven: 

Ansættelse af ny leder: Personalet har været med til at formulere stillingsopslaget.  

Er startet efter sommerferien med 18 nye børn, så der er run på.  

Naturbørnehaven er i gang med at lave en ny stue, som skal fungere som kreativt værksted. 

 

6) Tema og planlægning af de forestående forældremøder i husene. 

- Indsat fra referat fra bestyrelsesmøde 6/11-18 

 

Evaluering af forældremøde. 

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”. 

 

7) Valg af ny bestyrelse. Hvem ønsker at genopstille?  

 

Bestyrelsen  

Naturbørnehaven:  

Lars er på valg: men vil tage det sidste år med for Sara der holder allerede nu. 

Sara: genopstiller ikke  

    

Dalhaven  
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Tobias er på valg: Ønsker ikke at genopstille  

Brian er ikke på valg 

  

Balle Børnehus 

Maiken: Er på valg (Vil gerne genopstille) 

Marianne: Er ikke på valg 

 

 

Forældreaktivitetsudvalgene kontaktes om hvorvidt de ønsker at genopstille, om en fra udvalget vil 

fortælle lidt om deres arbejde på forældremødet. 

 

 

 

 

  

8) Evt. 

  

 


