
Bestyrelsesmøde i Julsøhaven 03.11.2016 

1. Konstituering af ny bestyrelse 

Tilstede var: Bjarne, Louise, Kathrine, Maria, Tina, Jesper, Søren, Inge Marie, Lene, Joan, Lone 

Fraværende: Iddi, Jørgen. 

Formand: Bjarne Hermansen 

Næstformand: Søren Westergaard 

Alle nye medlemmer, med undtagelse af Marianne, har skrevet erklæring om tavshedspligt under. 

 

2. Intro til forældrehåndbogen 

Bjarne opfordrer til at håndbogen læses igennem, da den indeholder mange gode ”hints” til 

bestyrelsesarbejdet. 

Bestyrelsens beføjelser blev gennemgået og der lægges vægt på, at bestyrelsen i højere grad bliver synlig 

for forældrene i forhold til det arbejdet der bliver lavet af bestyrelsen. 

Praktisk: Såfremt der er spørgsmål til håndbogen kan de stiles til Lone. 

 

3. Gennemgang af forretningsorden 

Der var kommentarer til følgende punkter: 

Punkt 7: Omhandler, at der til hver enhed skal være en kontaktperson fra bestyrelsen såfremt der fra 

ledelsen er spørgsmål, som kun omhandler den enkelte enhed. Det drøftes hvor ofte dette punkt er blevet 

brugt.  

Det diskuteres i øvrigt, om punkt 9 er relevant idet forældrerådene oftest går den korteste vej (kontakter 

nærmeste personale) i forhold til at lave arrangementer i enhederne. Derfor er der ikke brug for, at et 

bestyrelsesmedlem fra hver enhed er kontaktperson for forældrerådet. 

Formand og næstformand præsenterer et oplæg til revideret forretningsorden på næste bestyrelsesmøde. 

 

4. Ambitioner for det kommende år 

Hvad vil bestyrelsen gerne nå i det kommende år? 

Forventningsafstemning mellem institution og forældre – hvordan gøres det bedst? Det foreslås, at 

forældre får de mest nødvendige informationer gennem DayCare (kun need-to-know information) og alt 

information fra bestyrelsen og forældreråd køres via hjemmesiden (dvs nice-to-know information). Der kan 

så sendes en besked via DayCare, om at der ligger et nyt nyhedsbrev på hjemmesiden etc.  

Det opfordres til, at der kun informeres om info én gang - dvs. ikke både via DayCare og mail. Vær obs. på 

at slå notifikationen til. 

Der skal laves informationsmateriale til forældre omkring den praktiske brug af DayCare.  

 

Til næste forældremøde skal der i højere grad gøres opmærksom på, hvad der skal ske, når mødet er delt 

op i børnehusene. Dvs. hvem der styrer valg til bestyrelsen og info fra forældrerådet m.m.  

 Det er et ønske fra personalet at bestyrelsen i det kommende år skal bakke op om, hvordan der formidles 

mellem institution og forældre. Fx hvordan det kommunikeres, at der ikke skal afleveres på tidspunkter, 

som ikke er beregnet til det, samt at det tager ”ekstra” tid fra pædagogernes arbejde med de resterende 

børn. Eller at der er tidspunkter, hvor der er spidsbelastninger i børnehusene, hvor det ikke er smart at 

aflevere sit barn. 

 



Hvordan gør vi forældremøderne mere levende? Opfordring fra personalet til bestyrelsen om, at komme 

med gode idéer til dette og medbringe dem til næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Bevillingsmål 

Lone gennemgår hvorledes bevillingsmålene fungerer. 

Ud fra bevillingsmålene laver institutionen kvalitetsmål, som lægges på hjemmesiden.  

Samarbejdsmodel for tidlig opsporing: 

I ’17/’18 skal der etableres samarbejdsmodel for tidlig opsporing, således at børn er bedre rustet til livet. 

Der er lavet forsøg i institutioner i Silkeborg, hvor modellen herfra skal rulles ud i resten af Silkeborg i de 

kommende år. Der laves en plan med kurser for medarbejdere samt involvering af forældre. Det er målet at 

de enkelte forældre skal føle kontinuitet og at de kan gøre en forskel i indsatsen for tidlig sporing fra barnet 

starter i vuggestue og op gennem skoletiden.  

Lone fortæller, at det opleves som om, at der er stor fokus på dette område for tiden og særdeles positive 

tanker omkring det. Lige præcis hvordan det skal rulles ud er endnu uafklaret. 

Implementering af fælles ramme for børns overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue: 

Her vil erfaringerne fra ”barnet i centrum”-projektet blive brugt. Lone er med til at føre disse erfaringer 

videre i implementering af nærværende bevillingsmål. 

Der arbejdes videre med Sproggaven, som har til formål at fremme sprogudviklingen for børn med 

sproglige udfordringer. 

 

6. Nyt fra institutionen 

Der har været pædagogisk tilsyn i Julsøhaven. Majbritt fra Julsøhaven har været i Søholt institutionen. Den 

eksterne pædagog, som var på besøg i vores børnehus, var glad for sit besøg og noterede sig, at børnene 

blev mødt i børnehøjde, initiativet omkring hjælpeven blev rost, samt information til børnene. Det blev 

noteret at Julsøhaven har en reflekteret og vel tilrettelagt praksis med høj grad af analyse og refleksion.  

 

7. Kommunikation 

Se punkt. 4. 

 

8. Datoer for kommende bestyrelsesmøder. 

10. januar i Lynghøjen 

26. april i Kløverhuset 

24. august i Julsøhaven 


