
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hanne Skaarup 

hanne.skaarup@silkeborg.dk 

Skovgården 

Daltoften 6 - 8, 8600 Silkeborg 

Telefon: 51896720 

 

Søvej 1 • 8600 Silkeborg 

Tlf.: 8970 1000 

www.silkeborgkommune.dk 

Bestyrelsesmøde i daginstitution Skovgården  
 

D. 8.11.21 kl. 19-21 – Dalhaven 
 
Referent: Maja Kold Nielsen 
 

 Dagsorden: 

1) Velkommen til (Hanne) 
Kort information om det kommende bestyrelsessår (Hanne)  
 
Hanne fortæller om den nye daginstitution på Birks vej, som forventes klar til indflytning 
november 2022. 120 børn i alt - 3 bh-grupper og 3 vs grupper inkl. plads til 15 dp børn. 

 
Hertil hvad vi skal behandle i den kommende bestyrelses år, bl.a. 2 temaer fra pædagogisk 
weekend og Corona-restriktioner. Herunder hvor meget vi vil gå tilbage til ”det normale” efter 
Corona?  

 
2) Ny bestyrelse (Hanne) 
 a. Konstituering af Bestyrelse  
 b. Præsentation og forventningsafstemning  
 
Maja kold: Har været med i bestyrelsen det seneste år som næstformand. Maja er mor til Bille 
der går på brumbassestuen i Balle Naturbørnehus og Bror der går i dagpleje. Arbejder som 
arkitekt og har stor interesse i de fysiske rammer, som børnene og medarbejderne befinder sig i 
hver dag. 
 
Lotte: Mor til Pelle, der går på bi-stuen i Balle Naturbørnehus, samt Laurits der går i skole. Har 
en baggrund indenfor kommunikation og beskæftiger sig nu med HR. Lotte er vant til at 
kommunikere til mange og vil gerne bidrage ind i det bagvedliggende arbejde i Skovgården. 
 
Jesper: Pædagog i Dalhaven. Har været med i bestyrelsen i 6 år og er glad for dialogen med 
forældrene. 
 



 

 

 

 

Side 2 

Lars: Far til Anna og Mathias i Dalhaven. Meldte sig for at komme tættere på de beslutninger 
som bliver truffet i institutionen og for at kunne bidrage til institutionerne. 
 
Nanna: Er lige flyttet til Balle i juni, mor til Villum i Balle Børnehus og lillebror som hun stadig er 
på barsel med. Er uddannet journalist og stor interesse i kommunikation og samarbejde på 
tværs, og meget interesseret i børns trivsel. Nanna er meget interesseret i at høre 
medarbejdernes syn på, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at give børnene en bedre hverdag. 
 
Simon. Far til Frida og Loui, der begge går i Balle Børnehus. Er softwareudvikler, uddannet 
ingeniør. Er også flyttet til Balle for nyligt og vil meget gerne være med til at arbejde for det 
gode institutionsliv for børnene, samarbejde med både personale og andre forældre. 
 
Louise: Pædagog i Balle naturbørnehave, har været med i bestyrelsen i rigtig mange år. Er med 
for det gode samarbejde og de gode dialoger med forældrebestyrelsen. 
 
Christina: Er pædagog i Balle Børnehus. Har også været med i bestyrelses i mange år, synes det 
er spændende at komme med noget pædagogfagligt ind i forældrebestyrelsen. 
 
Trine: Leder i Balle Naturbørnehus. 
 
Hanne: Institutionsleder for Skovgården og leder af Dalhaven. Den gode bestyrelse arbejder for 
Skovgården og kigger inden for Skovgårdens regi. Hvilke muligheder har vi? 
 
Lars valgt til formand 
Nanna valgt til næstformand 

 
c. Tilpasning og indsamling af kontaktoplysninger  

 
5) Gennemgang af forretningsorden (Hanne)  
Forretningsordenen blev gennemgået og tilrettet. 

 
6) Kommende bestyrelsesmøder - datoer med referent 
Forældremøder 2022 datoer 
 
Tirsdag d. 1/2 2022 i Balle Naturbørnehus (Referent Maja) 
Onsdag d. 27/4 2022 i Balle Børnehus (Referent Lotte) 
Mandag d. 20/6 2022 i Dalhaven (forældremøder) (Referent Anne) 
Torsdag d.  1/9 2022 i Balle Naturbørnehus (Referent Simon) 
Tirsdag d. 1/11 2022 i Balle børnehus (konstituerende bestyrelsesmøde) (Referent Lotte) 
 
Forældremøder: 
Afholdes alle sammen d. 29/9 2022. Formandsberetningen sendes ud sammen med invitationen 
på Aula. 

  
7) Status fra husene  



 

 

 

 

Side 3 

Balle Børnehus: Ruth er sygemeldt lige for tiden og huset har generelt været inde i en periode 
med flere sygemeldinger, hvilket har været rigtig hårdt. Svært at få vikarer. Har forsøgt at 
genopfinde mange af de gode gamle traditioner i en tid post Corona og få skabt de små ting, 
som giver gode, særlige glimt i hverdagen. Har rigtig mange små børn inde lige nu og har valgt 
at alle de ældste børn er i bussen hver dag og en mellemgruppe fra én af stuerne er med ude om 
onsdagen. Går en vinterperiode i møde med bussen og er lige nu ved at finde steder, hvor man 
kan tage hen med bussen på en regnvejrsdag. (Hanne er i gang med at finde gode løsninger for 
bussen). God respons på forældremødet, men ærgerligt at det kun var stuevis. Ville gerne have 
en fælles opstart. 
 
Balle Naturbørnehus: Har i ”huset” fået en bus og 2 nye vuggestuegrupper. I huset skiftes de 2 
børnehavegrupper til at have bussen en uge ad gangen – kan give udfordringer for at få 
etableret en god struktur i det daglige. Er hertil også ramt af sygdom og vikar-mangel og tyndt-
slidte personaler. Udefaciliteterne er slidte – halvtaget på husets legeplads er utæt. (der er 
sendt anmodning om at få taget repareret) Svært at levere en ordentlig pædagogisk opgave, 
når hverdagen er fyldt med lavpraktiske udfordringer. Hertil udfordringer med at få integreret 2 
nye vuggestuegrupper i børnehaven på en ordentlig måde, men også en god oplevelse med 
samspillet mellem børnehave og vuggestue. God respons på forældremødet. 
 
Dalhaven: Rigtig god respons på forældremødet. Har den seneste tid arbejdet med overgange i 
både vuggestue og børnehave. Er begyndt at arbejde mere på tværs igen i maxi-gruppen og er 
ved at planlægge aktiviteter for gruppen. En forælder har tilbudt at lave børneyoga for en 
gruppe børn og give et kursus til personalet. Vil holde temauge om mad i kommende tid og se 
på, hvordan børnene kan blive mere involveret i madlavningen i institutionen. 
 
Hanne: Temaet på pædagogisk dag har været forældresamarbejde ifht. styrkede læreplaner. 
Det kunne være et godt tema på et kommende bestyrelsesmøde. Har holdt det første fælles 
personalemøde post Corona, hvilket har været rigtig godt for både at kunne sparre med 
hinanden og udfordre hinanden på tværs af institutionerne. 

  
8) Henvendelse fra forældre 
Vi har fået en henvendelse fra en forælder ang. holdninger til fødselsdagsinvitationer. Der er 
tidligere lavet et skriv fra forældrebestyrelsens side ang. dette emne. Dette var på lige før 
Corona lukkede os ned og det finder vi frem igen og sender ud . 

 
Henvendelse fra forældre ang. kostpolitikken i Skovgården og at der ikke serveres morgenmad i 
institutionerne. I institutionen er der i budgettet penge til frokost. Og der er derfor ikke budget 
til også at kunne tilbyde morgenmad. Der er øje for børn får tilbudt et stykke brød og kommer til 
bordet kl.8.30. 
 
Har fået henvendelser fra 2 hold forældre i Balle Børnehus ang. de aktuelle forhold i 
institutionen – Hanne handler på dette. 

 
9) Temaer på kommende bestyrelsesmøder  

• Læreplanstemaer 

• Principper for forældresamarbejder – herunder informationer og forventningsafstemning 



 

 

 

 

Side 4 

• Nyt børnehus 

• Opfølgning på busser og nye vuggestuegrupper og trivsel. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne må komme med input til øvrige temaer. 

  
10) Evaluering af årets forældremøder i husene 
Er skrevet ind i ”Nyt fra husene”. 

 
11) fotografering af bestyrelsesmedlemmer 
 
12) Evt.  
Der skal sættes ekstra gang i Forældreaktivitetsrådene i januar måned. 
 
 

 


