
Tidspunkt: 24.08.2020 kl. 19.00 – 21.30 

Sted: Dalhaven 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i daginstitution 

Skovgården 

  

Fraværende: Christina (ingen suppleant), Thanapit (suppleant Anne), Lars (ingen suppleant)  

 

1) Referent: Mille 

 

2) Nyt fra Hanne 

• Personalemøder (kun ét fysisk møde) 

o Afholdt koordineringsmøder med en fra hver stue og herefter spredt ud til resten.  

o Har lige afholdt infomøde med personale – gruppen delt op i to. Her i august 

afholdes fællesmødet i hvert børnehus. 

o Personalelørdag i september 

o Har bestilt medborgerhuset d. 12. september. De kan godt overholde restriktionerne 

der.  

 

• COVID-19 

o Alle husene følger retningslinjerne, men har gjort det på forskellige måder. 

o Balle børnehus besluttede at tage hegn ned på legepladsen, men stadig være 

stueopdelt. Vuggestuen kører videre med opdelt legeplads.  

o Balle Natur har lukket op for legepladsen og holder godt øje.  

o Dalhaven har valgt at fastholde opdelingen på legepladsen. Der har været nogle 

naboklager, da forældrene må gå/køre uden om institutionen. 

o I en kort periode er der blevet sendt mange flere børn hjem end man plejer. Der skal 

strammes mere op ift. hvornår man skal blive hjemme, her efter sommerferien. 

o Der bliver serveret varm mad igen, men personalet serverer maden. De spises både 

inden for og udenfor nu. 

o Der bruges meget mindre legetøj, (da alt skal vaskes) det har børnene taget pænt. 

Det kræver noget pædagogisk kreativitet at finde på nye lege med det samme 

legetøj. 

 

• Nye styrkede lærerplaner 

o Skal honoreres på skrift til januar.  

o Noget af personalet mangler noget uddannelse, som skulle have været i foråret.  

o De styrkede læringsplaner er også temaet til personaledagen. 

 

• Minimumsnormeringer 

o Skovgården har fået nogle timer, der er blevet fordelt til de forskellige huse. Der har 

været gang i ansættelser og nogle ansatte er gået op i tid.  
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• Foto – status (se bilag) 

o Der er udarbejdet nogle principper for brug af billeder på baggrund af drøftelse med 

kommunens DPO. 

o Når Aula overtager, vides det ikke hvordan/hvad der kommer til at ske. 

 

• Artikel i Midtjyllands Avis omkring manglende institutionspladser i Balle og Buskelund.  

o Der er næsten fuldt booket i alle husene nu. Der kan ikke presses flere børn ind.  

 

3) Nyt fra formand/bestyrelse 

• Fik mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler i Balle Børnehus 

• Brian skal med til samtaler i Dalhaven 

• Forældreperspektiv på COVID-19 

o Jeg ser mange forbedringer udendørs. En vilje til at tingene skal fungere. Det virker 

som om alle langsomt finder sig til rette med en ny hverdag. 

o I naturbørnehaven har det måske ikke været så stor en ændring, som de andre 

steder. Stort ønske fra forældre, om at morgenbemanding i både Huset og Hytten 

fortsætter. 

o Blandede oplevelser ift. om forældrene må komme ind på stuerne. 

o Børnehaverne mærker en meget større ro blandt børnene, når forældrene ikke 

kommer ind på stuerne. 

 

• Hvad gør vi fremadrettet med møder, hvis vi oplever lignende omstændigheder? (SKYPE, 

Zoom, TEAMS)? 

o  Googlemeet og TEAMS er der gode erfaringer med.  

 

4) Nyt fra husene 

• Balle Børnehus: 

o Janni og Lotte er startet. Bhv er glade for opnormeringer.  

o Tilstræber mange ture ud af huset. Har søgt om et multihus.  

o VG har bibeholdt opdeling på legepladsen.  

o Dejligt at udluftningen er blevet lavet. 

 

• Dalhaven: 

o Oplever øget trivsel hos børnene. Større stuefællesskab.  

o Alle børnene nyder at være ude. Det har givet dem en større robusthed.  

o Nogle børn mangler input fra andet end stuen/andre børn.  

o En pædagogstilling bliver slået op nu.  

o Har arbejdet med opnormeringerne i huset. 
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• Naturbørnehaven: 

o Der har igen været kritik af maden og det nye hegn ved Hytten i en facebook-

gruppe. Ved sidste bestyrelsesmøde blev der lavet et skriv omkring brugen af sociale 

medier. Dette blev lagt på Daycare dengang, men bliver lagt op igen. Det påvirker 

personalet. Det er begrænset, hvad bestyrelsen kan gøre. 

 

5) Fælles feriepasning  

• Evaluering af i år 

o Der er ikke kommet de børn, der skulle. Så der har været for meget personale.  

o Det blev ikke til fælles feriepasning, kun for skovgårdens huse pga. Corona. Hvordan 

det bliver fremover er der fra øverste ledelse ikke taget stilling til endnu. 

• Hvordan forholder vi os til fællesferiepasning 2021?  

o Bestyrelsen beslutter, at Skovgården holder lukket i uge 28, 29, 30 og er dermed en 

del af fælles feriepasning 

  

6) Forældremøde (28. sep 29. sep og 1. Okt) 

• Hvem er på valg? Hvem vil gerne genopstille?  

o Balle børnehus – Mariannes plads på valg, hun vil gerne genopstille 

o Dalhaven – 2 pladser på valg, Brian genopstiller til 1 år, 1 plads for 2 år på valg 

o Naturbørnehaven – 1 plads på valg for 2 år 

 

• Hvordan kan forældremødet se ud i år? – åben snak i plenum  

o Forældremøde aflyses pga. Covid-19. 

o Der bliver afholdt digitalt valg til bestyrelsen. 

o Pædagogerne på hver stue/børnegruppe laver et skriv ud til forældrene, om hvad 

der rører sig i børnegruppen. 

o Vi afventer beretning fra bestyrelsesformanden. 

 

Evaluering af forældremøde 2019. 

Meget få fremmødte i husene. Der er prioriteret mange personaleressourcer. 

Skal vi tænke anderledes? Der er ikke brug for så mange personaler.  

Hanne behøver måske ikke 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.  

Forældreindsparkene er gode som pædagog.  

Idé: Inviter til aftensmad – børnene ser fx og ser film mens der bliver holdt møde. Færdige kl. 19.  

 

Evaluering af forældremøde 2018 

Oplæg: Ønske om at indholdet var blevet gennemgået på bestyrelsesmøde først. For meget snak fra 

PowerPoint. Havde forventet noget der var mere praksisnært. 
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Til en anden gang: Forventningsafstemning.  

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) 

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”. 

- Hvordan skal forældremødet se ud i år. Hvem er ansvarlig for hvad ?  

 

- Foreløbig dagsorden (se bilag)  

 

 

7) Eventuelt  

• Marianne: markant fald i syge børn og voksne, hvad kan føres videre efter Covid-19? 

 


