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Bestyrelsesmøde i daginstitution Skovgården  
 

D. 1.2.22 kl. 19-21 – Teams online 
Ordstyrer Lars og Maja referent  
 
 Dagsorden: 
1) Velkommen til (Hanne) 

 

• Hvordan vil vi arbejde med læreplanen for Skovgården? 
Vi kommer nærmere ind på, hvordan samarbejdet med lokalsamfundet fungerer i 
dag. Eksempel på samarbejde med Balle Kirke, Den Kreative Skole og lokal aktør, som 
lærte nogen af børnene i Dalhaven at spille skak. Nanna foreslår at vi opfordrer 
forældre, til at byde ind, hvis de har nogle aktiviteter eller evner de gerne vil dele 
med børnene – kunne man hænge et opslag op? Vi skal evaluere de 2 temaer i slut 
2022 nemlig Natur, udeliv og science og Krop, sanser og bevægelse. 

• Gennemgang af Skovgårdens læreplan 

• Vi har, som gennemgået på sidste møde, 2 temaer for læreplaner. Læreplanerne er 
tilgængelige for alle på hjemmesiden – lagt op i sommeren 2021. Hanne gennemgik 
læreplanen og værdierne for Skovgården. Læreplanen er udarbejdet så læsevenlig og 
konkret som muligt, med mange reelle og praksisnære eksempler fra hverdagen 

• Kort gennemgang af principper for Skovgården 
Ligger på hjemmesiden – bl.a. kostpolitik og politik for brug af digitale medier. Der er 
lidt uklarhed over, hvor de forskellige dokumenter ligger på hjemmesiden. Det bliver 
kvalitetssikret af Hanne. 

 
2) Corona 

- Status 
Vi har rigtig meget smitte i de 3 institutioner lige nu – men stadig også en del, som 
stadig ikke har været smittet. Der bliver delt info på aula om smittetilfælde. Der er 
sendt beskeder ud på aula omkring Corona-håndtering i de 3 institutioner efter 1. 
februar 2022. bl.a. holdes der fast i både sprit og mundbind lidt endnu, samt at være 
så meget som muligt udenfor. Både personale og ledere er meget pressede pga. 
sygdom. Vi håber på at kurven knækker på den anden side af vinterferien. Der 
appelleres til forældre om have forståelse for situationen og at det kan være rigtig 
svært, eks. at sætte gang i aktiviteter m.v. på nuværende tidspunkt. Der opfordres 



 

 

 

 

Side 2 

til, at børnehusene holder et højt informationsniveau omkring status på sygdom i 
husene og om der er særlige hensyn, der bør tages. 

- Hvad sker der fremadrettet? 
- Hanne laver et opslag på Aula for alle 3 børnehuse hvor hun appellerer til at 

fastholde mundbind og aflevering i garderoberne et stykke tid endnu og med 
tydelighed på hvornår der følges op på anbefalingerne herfra Skovgården. 

 
3) Principper for forældresamarbejder  

- Information 
Aktuelt i dag har vi opstartssamtale, 3 mdrs. Samtale, overlevering til 
børnehave/skole. Herudover kommer der forskellige aktiviteter, lavet i samarbejde 
med forældreaktivitetsrådene, for at skabe fællesskaber i børnehusene – ex. 
forældrekaffe, sommerfest, Lucia, lygtefest og overnatning for maxigrupperne i 
børnehaven inden skolestart. Lotte foreslår nye aktiviteter – eks. banko, 
orienteringsløb og besøg på fritidsgården. Maja foreslår at man laver aktiviteter på 
tværs af de 3 børnehuse – evt. kun for maxigrupperne. Ruth, Trine og Hanne tager 
det med videre til forældreaktivitetsrådene. 

- Forventningsafstemning  
- Vi ønsker at få proces til at arbejde med forældreprincipper sammen med arbejdet 

omkring ”åbent Dagtilbud” 
 

4) Åbent dagtilbud 
- Status, hvilke muligheder har vi for at arbejde med Åbent dagtilbud 

Forslag om at vi i første omgang arbejder med det åbne dagtilbud i bestyrelsen i 
samarbejde med en ekstern konsulent og derefter får det gjort skarpt, ifht. hvilke 
lokale aktører, der skal rettes henvendelse til. Hanne går vider med denne model. 
Samt bruger den afsatte tid til også forældresamarbejdet. 

 
5) Status fra husene  

Balle Natur: Har haft et par hårde måneder, men er ved godt mod. Lige nu er der bl.a. 
arbejdet meget med at få skabt en god struktur i huset og bl.a. plan for bussen og mål 
om at den bliver en stor del af børnehavens kultur. I Larvegruppen er der 2 nye 
medarbejdere. I hytten er der også kommet nyansatte personaler. Hertil bliver der 
forhåbentlig snart ansat en pædagog til Brumbassestuen. 
 
Balle Børnehus: Hårdt ramt af sygemeldinger lige nu og har været det i en længere 
periode – både langtidssygemeldinger og Corona relaterede sygdom. Der er pr. 1. 
februar startet 2 nye pædagoger i Balle Børnehus. Hertil har der været endnu en 
opsigelse, så der vil blive slået en stilling op i den kommende tid.  

 
Dalhaven: Vi blev heldigvis først blevet rigtig ramt af Corona i januar måned. Har haft et 
fint efterår. Der er arbejdet videre med trivselsvurderinger. Har haft et godt fælles 
personalemøde for Dalhaven, hvor årshjulet et blevet gennemgået. 
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6) Henvendelse fra forældre 

Ingen henvendelser 

 
7) Temaer på kommende bestyrelsesmøder  

Blev gennemgået på et foregående møde. 

  
 

8) Evt.  
Punktet om referat fra dialogmødet i slut november 2021 kommer på næste dagsorden. 

 
 


