
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i daginstitutionen Skovgården 

d. 6. februar 2020  
 

 

1. Valg af referent: Ditte 

 

 

2. Valg af ordstyrer: Marianne 

 

 

3. Nyt fra Hanne 

 

a. Som et led i arbejdet med at få Resedavej af regeringens ghettoliste skal 

Dalhaven tage 4 vuggestue- og 2 børnehavebørn fra Resedavej  

 

b. Den øgede befolkningstilvækst i Silkeborg presser fortsat institutionerne i 

Skovgården. Balle Naturbørnehave tager derfor 3-4 ekstra børn ind – og det 

kommer til at give lidt luft, når 29 børn starter i skole til sommer 

 

c. En families rejse til Kina har betydet, at Skovgården har måtte overveje 

eventuelle sikkerhedsforanstaltninger ved hjemkomst. Konklusionen er, at 

Skovgården følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

 

d. Opgørelse af regnskabet for 2019 afventes – det samme gælder budgettet for 

2020 

 

e. På baggrund af administrativ rokade må Hanne sige farvel til Nikoline fra 1. 

marts. Hun erstattes af Henriette 

 

f. Forhandlingerne på Christiansborg vedr. minimumsnormeringer afventes med 

spænding  

 

 

4. Nyt fra formand/bestyrelse 

 

a. Bestyrelsen har modtaget en forældrehenvendelse fra Balle Naturbørnehave 

vedr. skærmtid. Punktet tages op på bestyrelsens møde den 14. april, hvor Trine 

deltager (det samme gælder en henvendelse vedr. fødselsdage). Trine drøfter 

henvendelsen vedr. skærmtid med sit personale forud for mødet i bestyrelsen. 



Der er siden kommet en lignende henvendelse fra Dalhaven, hvilket blot 

bekræftet at det er et vigtigt emne at tage op. Bestyrelsens principper for brug 

af digitale medier vedlægges dagsordenen til den 14. april 

 

b. Bestyrelsens opdaterede mødeplan: 

i. 14. april: Balle Naturbørnehave (referent: Brian) 

ii. 24. august: Dalhaven (referent: Mille) 

iii. 4. november: Dalhaven (referent: Ditte) 

 

c. Der er fortsat et hængeparti med at få tilføjet datoerne for bestyrelsesmøderne i 

husenes årshjul, for at øge synligheden omkring bestyrelsens arbejde 

 

 

5. Nyt fra husene 

 

a. Balle Børnehus 

 

i. Som et led i arbejdet med at reducere mængden af plast i hverdagen 

afskaffes de blå ”engangsfutter”. Forældrene skal fremover tage skoene 

af. Der indkøbes bakker til sko, der placeres i vindfanget 

 

ii. Pga. kvælningsrisiko har børnene hidtil ikke måtte køre med cykelhjelm, 

når de cykler på egne cykler på legepladsen. Der indkøbes nu 5 stk. af en 

ny type cykelhjelm, der løsner sig, når den hænger fast i noget, som 

børnene kan benytte. Det er dog fortsat ikke tilladt at lege på 

legepladsen med cykelhjelm på. Personalet vurderer løbende om 

hjelmene lever op til diverse sikkerhedskrav 

 

iii. Der arbejdes med en strukturjustering i børnehaven, der skal værne om 

relationer på tværs af stuer 

 

iv. Ny ventilation har forbedret indeklimaet i huset 

 

b. Dalhaven 

 

i. Hanne har noteret på årshjulet, hvornår der laves trivselsvurderinger 

(marts og oktober) – på de tidspunkter foregår der ikke så meget andet 

 

ii. Der arbejdes fortsat med strukturen i børnehaven, da der på trods af 

lokalerokade i september, fortsat er udfordringer. For at imødekomme 

disse arbejdes der bl.a. med nye samarbejdskonstellationer mellem de 

voksne, bedre flow samt at gøre det nemmere for børnene at få øje på 

hinanden  

 

c. Balle Naturbørnehave 

 

i. Ny leder, Trine, er landet godt – nu sættes den store oprydning i gang 

(bl.a. i Naturværkstedet i Huset og på loftet) 

 

ii. Der er udarbejdet et skriv med gode argumenter som bidrag til en 

gruppe forældres arbejde med at få etableret 2 naturlegepladser i Astrid 

Lindgren-kvarteret 

 

iii. I Hytten arbejder man med ”at savne” og i Huset arbejdes med med 

mindfullness 



 

iv. Personalet oplever, at det er vanskeligt for børnene at finde ud af om de 

er henholdsvis bier, brumbasser, ugler eller svaler – de går langt mere op 

i, om de er ”mini”, ”mellem” eller ”Skovklub”. Personalet grubler over, 

hvordan de bedst imødekommer dette 

 

 

6. GDPR 

 

a. På foranledning af ny databeskyttelseslov udarbejder bestyrelsen, med 

udgangspunkt i materiale fra forvaltningen, principper for brug af foto i 

Skovgården. Udkast til principper sendes til gennemsyn hos Silkeborg 

Kommunes DPO før de offentliggøres  

 

b. Bestyrelsen indhenter Silkeborg Kommunes databehandleraftale med Day Care 

 

 

7. Nye styrkede læreplaner 

 

a. Punktet udsættes til 14. april 

 

 

8. Debatter på facebook 

 

a. På baggrund af en forældrehenvendelse fra Balle Naturbørnehave drøftes det, 

hvordan bestyrelsen fremadrettet forholder sig til uhensigtsmæssige debatter i 

diverse forældre-fora på facebook. Der er enighed om, at bestyrelsen ikke kan 

tage ansvar for, hvad og hvordan der debatteres, men med fordel kan opfordre 

til at man benytter de formelle kommandoveje  

 

b. Noget lignende er drøftet i bestyrelsen i 2019, hvorfor bestyrelsen overvejer at 

nedskrive retningslinjer 

 

c. Det er vigtigt for bestyrelsen at bakke op om Trines respons på den aktuelle 

facebook-debat vedr. madordning i Naturbørnehaven, der er delt med forældre 

via Day Care. Bestyrelsen har forfattet en udtalelse, der snarest muligt deles 

med forældre  

 

 

9. Klima og bæredygtighed i Balle Børnehus 

 

a. Punktet udsættes. 

 


