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Bestyrelsesmøde i daginstitution Skovgården Dagsorden 
  

Fraværende:  
Thanapit 
 
1) Valg af referent: Marianne Tarpgaard  
 
2) Valg af ordstyrer: Brian 
 
3) Velkommen til (Hanne) 
Dagsordenen der lod vente på sig: Undskyld, oplysningerne på nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer er forsvundet, og dagsordenen er derfor blevet sendt ud 
efter frist.  
 
4) Ny bestyrelse (Ordstyrer) 
 a. Konstituering af Bestyrelse  
Valg af Formand: Marianne Tarpgaard  
Valg af Næstformand: Brian Lauritsen 
   
 b. Forventningsafstemning  
Brian: Sidder i bestyrelsen på 4. år. Motiveret af at kunne holde sig opdateret på 
institutionen samt det politiske liv 
Mille: Sidder i bestyrelsen på 1. år (Har været i bestyrelsen før) Interesseret i at 
samarbejdet med institutionen og få indblik i hvad der sker bag kulissen. 
Ditte: Sidder i bestyrelsen på 1.år Spændende at engagere sig lokalt. 
Marianne: Sidder i bestyrelsen på 3. år. Interesseret i samarbejdet og indflydelsen 
på institutionslivet. 
Lars: Sidder i bestyrelsen på 5. år. Vil gerne repræsenterer Balle Natur, 
spændende at få indflydelse. 
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Jesper: Interesseret i at høre forældrenes stemmer. 
Louise: Kan godt lide samarbejdet med forældrene. 
Christina: Kan godt lide samarbejdet med forældrene 
Hanne: Interessant at få afprøvet debatter. Positive forventninger til hinanden er 
vigtige og loyalitet i højsædet.   
  

c. Tilpasning og indsamling af kontaktoplysninger (Ordstyrer)  

- Internt dokument 

-Opslag til husene med kontaktoplysninger  

Adm. tilpasser lister med telefonnumre, mails mv. 

 

- Tavshedspligt og underskrift 

- Billeder af bestyrelsesmedlemmer  

 
5) Gennemgang af forretningsorden (Hanne) 
Ændringer: Datoer for bestyrelsesmøder bliver lagt ind i de enkelte huses årshjul. 
  
6) Kort information om næste års budget (Hanne)  
Vi får tilført de ekstra beløb, der er blevet lovet for 2019 og 2020 og bliver 
samtidig kompenseret for vækst. 
Vi skal ikke spare de ellers frygtede 1 %, heller ikke i 2020. 
Vi afventer regeringen i forhold til den ekstra pulje, der er tiltænkt 
daginstitutionsområdet. Mere information i februar 2020. 
 
Septembers besparelse på 111.000 ser ud til at holde. Der er dog en del UPS’ere i 
kommunen siden da.  
Vi håber, at byrådet følger op på de områder, hvor økonomien har været svær at 
styre. Der er budgetopfølgninger i alle daginstitutioner hver mdr. resten af året. 
Der er i kommunen budgetteret med fem nye institutioner i Silkeborg kommune.  
Her bl.a. Balle som man tænker skal høre med under Skovgården.  
Budgettet er til godkendelse og bliver vedtaget d. 5. nov. 2019 
 
7) Kommende mødedatoer (Fælles) 

a. Bestyrelsesmøder 2020 
6. februar Naturbørnehaven (Referent: Ditte) 
d. 14. april Ballebørnehus (Referent: Brian) 
d. 24. august i Dalhaven (Referent: Mille) 
d. 4. november Dalhaven (Referent: Ditte)  
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b. Datoer til forældremøder i 2020 
28. september Dalhavens børnehus 
29. september Balle Børnehus 
1. oktober Balle naturbørnehus    
 
8) Kort nyt fra husene 
Balle Børnehus:. Lærke er faldet godt til.  
Strukturen er blevet ændret, hvor børnene tdl. har været delt ind i mini, mellem 
og maxi man-ons. fra uge 7. 
Ny struktur: Rød, Gul, Grøn stue og fra uge 7 trækkes Maxierne ud fra uge 7 og 
frem. Det kræver stor samarbejdsevne fra personalet, særlig pga. husets 
pladsbegrænsninger. Der efterlyses evt. et lille skriv om 
motivationen/argumentation for at vuggestuen i BBh kører aldersopdeling med 
start mandag morgen.  
 
Dalhaven: Siden 1. sep. Alle har flyttet stue. Men voksne og børn hørere stadig 
sammen som gruppe. Alle har fået nye naboer.  
Præsenterer planlægningssystem i forhold til at koordinere og organisere med 
andre stuer. Der er ikke planlagt flere rotationer. Har færdiggjort tilsyn.  
Opdeler i Mini, Mellem og Maxi onsdag.  
Der kommer ingen studerende som ellers forventet, så vi skal have fundet en 
løsning på dette det næste halve år. 
 
Balle naturbørnehus: Trine Hofman (40 år) er ansat i Balle naturbørnehus. Har 
allerede deltaget i lederkonference sammen med Ruth og Hanne 
Starter 2. december 2019.   
Balle naturbørnehus har påbegyndt aldersinddeling to gange i ugen.  
Pædagogmedhjælper Simone stopper, men der bliver vikar sat på indtil jan-feb, 
hvor der herefter skal ansættes en medhjælper i hytten, vi vil gerne ny leder er 
med i ansættelsen. Multimedieværkstedet er færdigt.  
  
Hanne overordnet information:  
Pædagogiske dage: Blev præsenteret for en feed-back model. Som vi bruger tid 
på at tage i brug nu rundt omkring i husene.   
Vi arbejde med ind i den inderste kerne i læringsblomsten(værdigrundlag): Leg, 
læringsmiljø og børneperspektiv. Det arbejder vi videre med i øjeblikket.  
Næste år ved denne tid er vi gået i skriveproces i forhold til nye styrkede 
lærerplaner. Tilsyn: Resultater kommer på hjemmesiden  
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Dialog om den nye dokumentar: Eksperimentet med vores børn:  
Er den retvisende?  
Den er god, for den sætter fokus på et område, der har brug for ressourcer, men 
der er en generel oplevelse i Skovgården af, at man her i lige så høj grad 
prioriterer fællesskaber, som det individuelle, som dokumentaren ellers sætter 
fokus på. Man planlægger sig ud af utrolig mange ting.  
 
9) Temaer på kommende bestyrelsesmøder (Marianne)  
Mange forældre går til valg på bestemte temaer, som de gerne vil have på 
møderne. Vi vil gerne have at I byder ind med temaer.  
 
Ideer fra dette møde:  
- Klima og Bæredygtighed med børn og voksne (Ruth) 
- Principper for sikkerhed på legepladsen (cykelhjelm, lukke legepladsen). 
- GDPR (udfordringer med billeder mv) 
- Fælles feriepasning 
- Fødselsdage (husene gør det forskelligt i forhold til at tage hjem, Der bør 
formuleres et princip for invitationer) Vi kan dele Inspiration og erfaringer. 
(skriv til Marianne med flere) 
  
10) Evaluering af forældremøder i husene 
- Husk at informere nye medlemmer af bestyrelsen om datoen for det næste 
møde. 
Meget få fremmødte i husene. Der er prioriteret mange personaleressourcer. 
Skal vi tænke anderledes? Der er ikke brug for så mange personaler.  
Hanne forslår at hun måske ikke behøver at deltage i alle møderne. Den daglige 
leder sammen med bestyrelsesformanden kan godt byde velkommen og give en 
statusopdatering. 
Det kunne være fint at starte mødet med at gøre formålet klart.  
Der skete en fejl i BBh i forhold til manglende spørgsmål.  
Forældreindsparkene er gode som pædagog.  
 
Idé: Inviter til aftensmad – børnene ser fx film mens der bliver holdt møde. 
Færdige kl. 19.  
 
11) Evt.  
  


