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Bestyrelsesmøde i daginstitution Skovgården Dagsorden 
  

Fraværende: Ditte (suppleant, Line tilstede), Louise 
Referent: Mille 
Ordstyrer: Marianne 
 
1) Velkommen til (Hanne) 

Kort information om det kommende bestyrelses år (Hanne)  
Hvad står vi overfor af større ting?  
Vi skal have naturbusser tilknyttet Balle Børnehus og Balle Natur. Det skal 
gå hurtigt. Det er for at imødekomme de manglende pladser, der mangler i 
Balle. Der skal ansættes flere pædagoger hertil. Det skal gerne være oppe 
og kører 1. marts. De kommer til at holde på parkeringspladsen mellem de 
tre børnehuse. 
Der kommer en vuggestuegruppe, der kommer til at høre under Balle 
Natur-børnehave.  
Der kommer et nyt komme/gå-system i januar 2021 Aula. 
Pga. Corona er vi bagud med uddannelsen i ”de styrkede læringsplaner”.  

 
2) Ny bestyrelse (Hanne) 
 a. Konstituering af Bestyrelse  
  Valg af Formand: Marianne 
  Valg af Næstformand: Maja 
   
 b. Præsentation og forventningsafstemning (Ordstyrer) 
Maja: Har interesse i de manglende pladser og konsekvenserne af det. Sikre at der 
bliver værnet om de børn der er i børnehusene nu. Går op i at vores børn har 
nogle gode fysiske rammer.  
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Line: Vil gerne bidrage til, at vores børn får den bedst mulige hverdag. Vigtigt at få 
forældreperspektivet med ind i de forskellige emner. 
Anne: Er meget nysgerrig på at komme bag om beslutningerne, der bliver taget 
omkring vores børn og at have en stemme i det. 
Mia: Vil gerne vide lidt mere om, hvad der foregår ”bag kulissen”. Vil gerne 
bidrage til, at børnene har det godt. Kan føle, at der er langt mellem forældre og 
institution.  
Mille: Spændende at være med ”bag om” beslutningerne. Interesseret i at 
optimere forældremødet og kommunikationen mellem forældre og institution. 
Christina: har været med i mange år. Synes det er spændende at få 
forældrevinklen med. 
Jesper: Fedt med forældres tanker ind i deres praksis. Kan bruge det i hverdagen 
og i personalets snakke. 
Hanne: Samarbejdet er vigtigt. Vigtigt at høre forældrenes stemme ind i deres 
arbejde. Vigtigt at mærke at forældre er med i det og gerne vil investere i det. 
Forventer at vi er ærlige og åbne. Vil gerne have nogle gode diskussioner. 
Marianne: Dejligt at få lov at ”pille” lidt og være med bag om. Spændende at få 
lov til at få indflydelse ift. fx Ansættelser. Dejligt at se, at når der bliver arbejdet 
med noget i bestyrelsen, så sker der en forskel. Dejligt at have en position hvor 
man kan bakke institutionen op. 
 

c. Tilpasning og indsamling af kontaktoplysninger (Ordstyrer)  

- Internt dokument 

-Opslag til husene med kontaktoplysninger (sendes til Ditte) 

Adm. tilpasser lister med telefonnumre, mails mv. 

- Tavshedspligt og underskrift 

- Billeder af bestyrelsesmedlemmer  

- Referentliste for kommende bestyrelses år udarbejdes  

Referent til kommende møder (husk egen computer): 
Ditte Erlendsson 
Anne Ravnslund 
Mille Chr. Vandet  
 
5) Gennemgang af forretningsorden (Hanne)  
Marianne gennemgår forretningsordenen.  
 
 
6) Kommende mødedatoer (Ordstyrer) 
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Bestyrelsesmøder: 9. februar (Balle børnehus), 15. april (Balle Natur), 25. august 
(Dalhaven), 8. november (Dalhaven).   
Dialogmøder – aflyses i år 
Forældremøder 2021: 
Balle børnehus: 28. september 
Balle natur: 30. september 
Dalhaven: 5. oktober 
  
 
7) Status fra husene  
Balle Børnehus: 
Corona fylder stadig meget. Har ikke bånd på legepladsen i bhv, men i 
vuggestuen. Skiftes til at være på tur og til at have legepladsen. Begyndt at åbne 
indenfor, det er dejligt. Har været hårdt at være ramt af Corona-restriktionerne, 
at skulle være pædagog i nogle anderledes rammer – stadig at være kreativ og 
lave pædagogiske aktiviteter.  
Dalhaven: 
Har været til personaledag sammen med personalet i hele Skovgården, hvor der 
blev snakket legeplads. Legepladsen er stadig delt op med bånd i Dalhaven og 
vuggestuen har fået indrettet hver deres legeplads og derfor også delt op. 
Børnene trives godt med det. Der er også nogle børn, der begynder at få brug for 
mere. Pga. Corona har de ikke den hverdag, de allerhelst vil have, men det får det 
til at fungere fint. Har fået nogle gode ting med fra Corona, f.eks. nærværet 
mellem børn/voksne. Er i gang med at rydde cykelskuret, så det kan bruges til at 
være i læ. Venter på at få en permanent overdækning i bh 
Naturbørnehaven: 
Det er tydeligt at BN er en natur bh så omvæltningen har ikke været så 
udfordrende, men der har været flere udfordringer og restriktionerne har også 
ramt deres hverdag. Der er kommet hegn omkring Hytten, da flere børn gik 
derfra. Det tog længere tid end forventet.  
Det gamle hegn skulle skiftes og dette blev der ikke kommunikeret ud omkring, så 
mandag morgen var hegnet væk. Dette skabte utryghed for flere forældre. Bedre 
kommunikation omkring det, kunne have afhjulpet dette. 
 
8) Temaer på kommende bestyrelsesmøder (Marianne) 
Ideen er at alle bestyrelsesmedlemmer byder ind med et tema/emne 
som man ønsker bragt op på de kommende bestyrelsesmøder. 
Formanden vælger hvornår de enkelte temaer skal på dagsordenen. 
Alle bestyrelsesmedlemmer sender deres tema/emne til formanden.  
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9) Evaluering af årets COVID-19 alternativ til forældremøder i husene 
- Informationsmail ud fra stuerne:  
Kunne noget godt, en mere tydelig beskrivelse af hverdagen. 
Manglede selvfølgelig dialogen. 
Kunne godt bruges igen, senere hen, supplerende. Flere kunne tænke sig brev fra 
stuerne hvert halve år. 
  
- Digitalt valg 
Fungerede godt, let at stemme. Men svært at vælge, hvis man ikke kendte 
kandidaterne i forvejen. Større arbejde i det for formanden. Kunne måske godt 
bruges fremover i en eller anden form. 
 
10) Orientering om forældrehenvendelse Balle Børnehus  
 
11) Evt.  
3 medhjælperstillinger er slået op i Dalhaven. Samtaler d. 20. november. 
1 stilling slået op i Balle Natur. Samtaler d. 27. november. 
Der er sendt nye restriktioner ud til forældre på Daycare. 


