Referat fra Bestyrelsesmøde i Daginstitutionerne Skovgården d. 15. april
2021
1: Nyt fra husene
•

Balle børnehus:

Vuggestuen arbejder stadig meget opdelt i grupper, fordi rummene er meget små. Legepladsen også
opdelt. Der kommer nye legehuse til legepladsen i Børnehaven og et til vuggestuen. Der er startet ny
pædagog, Mette, på Rød stue.
Bussen i Balle Børnehus er startet op. Der har været lidt tekniske problemer, men børnene er glade.
Lige nu er det maxi-børnene der er afsted. Det er endnu usikkert hvilke børn der skal med efter
sommerferien.
•

Balle Natur:

Positiv stemning på trods af mange processer i gang med bl.a. etablering af vuggestue, bus og
legepladser. Byggepladsen har gjort det lidt trist at se på, så der er blevet plantet træer og buske.
Vuggestuen er etableret, og er næsten færdig, det fungerer rigtig fint. De mangler stadig en færdig
legeplads, men det fungerer at dele med børnehaven.
Lige nu er planen at bussen til Balle Natur leveres på onsdag.
Hytten har fået to nyansatte, der er startet efter påske.
•

Dalhaven:

Glæder sig som alle andre til forår efter en laaaang vinter.
De midlertidige pavilloner er erstattet af nye halvtage, som fungerer rigtig godt. Dog et enkelt sted
mellem to stuer, hvor manglende afskærmning skaber dårlig akustik. Det forsøges afhjulpet med
flytbare plantekasser.
Trivselsrunder er gennemført.
Maxibørnene savner lidt nye input og relationer. Der forsøges at lave lidt fælles formiddage/aktiviteter
frem mod sommerferien, hvor børnene deles op i forhold til hvilken skole de skal starte på.
Vuggestuen skal der kigges på de 4 legepladser, og der åbnes evt. op for flere børn på de største
arealer. Der arbejdes videre med læreplanerne (og SMITTE), så det bl.a. bliver mere tydeligt for
forældrene, hvordan der arbejdes med de konkrete temaer.

3: Nyt fra Skovgården
• Ansættelse af ny inklusionspædagog
Efter genopslag af stillingen er der nu ansat en ny inklusionspædagog, Louise, som starter 1. maj. Louise har
tidligere erfaring som inklusionspædagog.
• Ansættelser i Skovgården
Der har været mange ansættelser i Skovgården den seneste tid. Når stillinger slås op, er det tydeligt at
mærke, at der er rift om pædagogerne for tiden. Det er svært at få nok kvalificerede ansøgere.

• Åbent Dagtilbud status
Hanne har fået OK for at sætte gang i planerne for afvikling af arrangementet 1. juni. Tiden må vise om det
kan gennemføres indendørs eller ude? Deltagerantallet er sat ned til omkring 25, hvoraf de forskellige huse
skal være repræsenteres samt evt. bestyrelse og aktivitetsudvalg.
• Kommende dialogmøde
Mødet har forældresamarbejde som tema og afholdes online. Marianne og Maja repræsenterer
bestyrelsen.
• Coronas betydning for sygdom blandt personale
Varigheden af sygefravær nedsat, da det er lettere at få tid til test. Regelmæssige test af personalet giver
også en lidt større tryghed. Det mærkes dog stadig, at der skal være sygedage ved få symptomer og fravær
ved børns sygedage.
• Status på Pædagogiske læreplaner
Planerne er snart færdige og skal efter planen afleveres 1. juli. Læreplanstemaerne er lavet samlet for hele
Skovgården men forvaltes forskelligt ud fra de rammer, den enkelte institution har til rådighed. Der
arbejdes kontinuerligt med alle temaer i planerne i de forskellige institutioner, men ind imellem sættes
særligt fokus på enkelte temaer. Lige nu er fokus Sprog og Kommunikation.
• Tema til pædagogisk weekend
Weekenden afholdes 10.-11. september. Der arbejdes igen med forældredelen, som har været en rød tråd i
de forskellige institutioner. Weekenden består af forskellige oplæg og gruppearbejde både blandet i
Skovgården og i de enkelte institutioner
•

Ny institution i Balle

Hanne har været til første møde. Institutionen bliver et modul-byggeri, da det tilgodeser behovet for en
hurtig byggeproces. Beliggenheden af institutionen er endnu ikke 100% fastlagt. Det er foreslået at
institutionen får fokus på sang, musik og bevægelse. Institutionen skal efter planen stå klar til brug i 2022.

4: De manglende aktive aktivitetsudvalg
Der er velfungerende aktivitetsudvalg i de tre huse, men Coronatiden har forhindret afholdelse af mange
arrangementer. Der opfordres fra bestyrelsen til, at der tages initiativ til at udvalgene mødes og ser på,
hvad der kan lade sig gøre, når restriktionerne løsnes op. Gerne med fokus på maxierne, som snart skal
videre til skole.

5:Tilmelding til feriepasning:
Der stilles spørgsmål omkring, om tilmelding til feriepasning kan simplificeres. Der skal i øjeblikket tilmeldes
til feriepasning både via AULA og på papir. Desværre har AULA ikke fungeret helt til formålet, og derfor er
det indtil videre også nødvendigt med papirtilmelding.
Oplevelsen i institutionerne er stadig, at der meldes flere børn til feriepasning, end der reelt har behov. Der
er tidligere udsendt information til forældrene omkring brugen af feriepasning. Dette tages evt. op igen.

6: Struktur på bestyrelsesmøder
Der stilles forslag om at revidere opbygningen af dagsordenen, da visse punkter på møderne kan trække
ud. Marianne og Hanne kigger på det til fremtidige møder.

7: Budget:
Foreløbigt budget for Skovgården gennemgås.

8: Ideer til tema til forældremøde + opsamling fra sidste år
Der er enighed i bestyrelsen om, at sidste års valg til hhv. bestyrelse og aktivitetsudvalg fungerede godt
digitalt og besluttes derfor gentaget. Rammen ændres en smule, så der på selve mødet informeres om
arbejdet. Herefter kan frivillige vælge at stille op til valget og det afvikles herefter. Der kan lægges link ud til
digitalt valg via AULA.
Dejligt med skriv fra de enkelte stuer som et supplement til mødet.
Fokus på at forældre gerne vil høre om, hvordan børnene har det i dagligdagen mere end der fokuseres på
bestemte temaer.
Det kan også være en fordel for personalet, at forældrene kommer frem med deres holdninger til
dagligdagen – her kan temaer til dialog hjælpe til at få flere på banen. Hanne opfordrer til evt. at holde den
røde tråd omkring forældresamarbejde.
Forældremødet kan evt. benyttes til at vurdere opbakningen til aktivitetsudvalgets arrangementer eller få
forslag til nye rammer for arrangementerne.
Bestyrelsesberetningen kan evt. udsendes på skrift inden mødet, så oplæsning ikke behøver tage tid på
selve mødet.
Der arbejdes videre med forældremødet til næste bestyrelsesmøde.

9: Eventuelt

