
Beretning fra Institutionsbestyrelsen 

Forældremøde – Daginstitutionen Sejs / Laven 



Kommunikation & Nyhedsbrev  
Forældresamarbejde og forældreinvolvering er væsentligt for vores 
børns integritet og udvikling, hvorfor kommunikation med og til Jer er 
afgørende for en rigtig indsats. 

 

o Institutionen udsender Institutions relevante nyhedsbreve via DayCare 

o Bestyrelsen mangler at konsolidere indhold for bestyrelses relevant 
information. 

 

Vi vil arbejde efter mest effektive kommunikation med minimum 
indsats. 

 

Arbejdet med kommunikation fortsætter i bestyrelses arbejdet 2017. 



Kostordning 
Kostordningen har været på årlig valg for Julsøhaven og Lynghøjen. 
Begge enheder fortsætter kostordning. Grundet lille børnetal i 
Kløverhuset, er kostordning desværre ikke mulig i enheden. 



Ansættelse af personale 
Hvordan er det at aflever dit barn til en, du er tryg ved?  

 

Vi gør hvad vi kan for at repræsentere forældre i ansættelsesudvalg. 

 

Vi bestræber os på at få et bestyrelsesmedlem repræsenteret fra 
den aktuelle enhed, ved alle ansættelser. Såfremt det ikke er muligt, 
vil en anden forældrerepræsentant fra bestyrelsen deltage. 



Silkeborg Kommune varsler 4% besparelse i 
Dagtilbudet. 
Reetableret Forældrenævn represænterende alle institutioner og enheder under 
Silkeborg kommune. 

Forældrenævn er vores talerør til og med politikere. Nævnet deltager i alle åbne 
politiske møder for at repræsentere vores institutioiner, vores børn og vores 
interesser. 

Politikerne er særdeles åbne overfor Nævnet og inddrager det så vidt muligt i det 
politiske arbejde for området. 

 



Forældrenævn Silkeborg 

Marts/april: 

• Bestyrelser fra institutioner i Silkeborg  

indkaldes til aktionsmøde mod besparelser  

på 4% på Børne- og Ungeområdet. 

 

• Forældrenævn Silkeborg oprettes. 

 

• Der etableres en oplysningskampagne med  

plakater i institutioner og opslag på Facebook  

omhandlende hvor meget 4% besparelse  

betyder for børnenes hverdag. 

 

• Der indsamles forældreberetninger. 

 

• Dialogmøde med politikerne,  

hvor besparelseskatalog bliver diskuteret. 

 

• Demonstrationer ved byrådsmøder  

med sloganet: 

   

    ”Jeg er Silkeborgs bedste investering”.  



Forældrenævn Silkeborg 

Maj: 

• Der etableres en underskriftindsamling mod  

besparelser. Kommunikeres via flyers  

opsat på hvert barns garderobe. 

 

Juni: 

• 3.200 underskrifter afleveres til politikerne. 

 

September: 

• Politikere vedtager at der ikke må røres ved 

normeringerne og at der “kun” skal spares 1%  

på Børne- og Ungeområdet. 

Facebookgruppe: Forældrenævn Silkeborg 



Institutionsledelsen har det overordnede ledelsesansvar 

 
o Institutionens Mission, Vision og Værdier 
o Tilpasning af institutionen til ændringer i 

institutionens rammevilkår 
o Rammer for lokalt samarbejde mellem institutionen 

og professionelle og frivillige partnere 
o Det pædagogiske tilbud og udviklingen heraf i 

institutionen 
o Overordnet personaleansvar 
o Økonomi 
o Sagsbehandler og sekretær i bestyrelsen 

o Tværgående opgaver og udviklingsprojekter aftalt i 
lederteamet  

o Faglig og pædagogisk udvikling i enheden 
o Inklusion og samarbejde med andre aktører om børn i 

enheden 
o Planlægning og koordinering af driften i enheden 

herunder vagtplaner, møder, vikardækning etc. 

Vi har en formidabel struktur til at yde stor støtte til institutionen og have 
stor indflydelse på vores børns dagligdag 



Forældrerådenes / Forældreforeningens 
funktion og arbejdsområder 
Forældreråd og -forening fungerer som “ekstra energi” og 
arrangerer sociale aktiviteter og støtter aktiviteter arrangeret af 
institutionen og/eller enheden. 

 

 

 



Bestyrelsens ansvar og kompetencer 
 

- 
o Principper for det pædagogiske arbejde i institutionen 

samlet og i de forskellige enheder. 
o Principper for personalets sammensætning 
o Principper for lokalt forældresamarbejde 
o Principper for forældrenes deltagelse hverdagen 
o Principper for lokalt samarbejde mellem frivillige og 

institutionen 
o Principper for information til/fra forældre 
o Principper for anvendelse af institutionens økonomi 
 

o At være repræsenteret i ansættelsesudvalget ved 
ansættelse af fastansatte medarbejdere og ledere i 
institutionen.  

o At blive inddraget i udarbejdelsen, evalueringen og 
opfølgningen af den pædagogiske læreplan.  

o At beslutte fællesaktiviteter for institutionens 
forældre.  

o At fastsætte hvornår institutionens enheder 
almindeligvis åbner og lukker de forskellige ugedage, 
således at den ugentlige åbningstid opfyldes.  

o At vedtage evt. lukkedage i enhederne indenfor de af 
kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinjer.  

o At tage stilling til madordning i institutionen efter 
kommunalbestyrelsens retningslinjer.  

o At blive inddraget i fastlæggelse af institutionens 
mission, vision og værdier. 

 

Så brug os i de respektive funktioner til aktiv deltagelse i institutionen 
 



Bestyrelsesvalg 

 
4 fortsætter 

Bestyrelsesmedlemmer fra Julsøhaven og Kløverhuset 

Suppleanter fra Julsøhaven, Lynghøjen og Kløverhuset 

 

Konstituerende møde d 31.10.2016 kl 1900-2100 i Julsøhaven 
 (fremrykket i forhold til referat) 



Bestyrelse Personalerepræsentanter  Suppleanter 

Institutionsledere 
Lone Kølner 
Joan Brøndberg Hansen (daglig leder 
af Lynghøjen) 

Gitte Laier  
Kløverhuset 

Lynghøjen:  
1. suppleant  
Therese Grupe (træder ud) 

Formand 
Bjarne Hermansen (+1 år) 
Kløverhuset 

Inge Marie Hejlesen  
Lynghøjen  

2. suppleant 
Camilla Weinvig (genopstiller) 
 

Næstformand 
Jesper Brink Askov (+1 år) 
Julsøhaven 

Lene Kjergaard  
Julsøhaven  
 

Julsøhaven:  
1. suppleant:  
Katrine Gjørup (genopstiller) 

Bestyrelsesmedlemmer 
Maj W. Spallou (træder ud) 
Julsøhaven 

2. suppleant: 
Iddi Alkhag (genopstiller) 
 

Søren Westergaard (+1 år) 
Lynghøjen 

Kløverhuset, Laven - Linå 
Naturbørnehus:  
1. suppleant  
Mette Grauballe (træder ud) 

Tina Dejbjerg (+ 1 år) 
Lynghøjen 

2. suppleant  
Jørgen Pedersen (genopstiller) 

Hanne Sangill (træder ud) 
Kløverhuset 


