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01.  Referat fra dialogmøde med politikerne i 10. december 15. 

Referat fra møde med politikere i Silkeborg kommune. Emnet var hvorledes flygtninge 

modtages i dagtilbud. Daginstitutionen Blæksprutten fremlagde deres erfaringer. Der forventes 

at komme en del flygtninge til Silkeborg og dette giver både en økonomisk og pædagogisk 

udfordring.  

Tilfredshedsundersøgelserne for hele Silkeborg blev fremlagt. Sejs-Svejbæk-Laven var grøn i 

næsten alle kategorier, hvilket vi er tilfredse med. Et enkelt gult felt omhandlende frekvensen 

af ture som ikke er høj nok. En ”tur” kan dog defineres på mange måde – fx definerer nogen 

forældre det, som en tur ind til byen, men hvor en tur af institutionerne også kan defineres 

som en tur i skoven.  

Antallet af besvarelser til undersøgelsen og den resulterende konfidence blev udfordret på 

mødet. Ligeledes blev formuleringerne af spørgsmålene i undersøgelsen også udfordret. Der er 

dog en generelt holdning om, at undersøgelsen er god og brugbar. 

Modtagelse af børn om morgenen havde ikke fået en god score. Det blev diskuteret på mødet, 

hvad der kunne være til grund for dette. Fx afhentning af et barn, hvor ingen af de 

pædagoger, som er til stede kan give en melding om, hvordan barnet har haft det i løbet af 

dagen (sovetider m.m.) kan være frustrerende. Desuden blev det diskuteret, at ressourcer i en 

afleveringssituation kan være knappe nu og da, og at det kan opleves, at der ikke er tid til at 

tage imod et barn, når det bliver afleveret om morgenen. Fra forældrene i bestyrelsen blev det 

foreslået, at der i højere grad skal kommunikeres bedre mellem personale og forældre i peak-

perioder, således at forældre ved, at personalet har travlt og kan have brug for en ekstra hånd 

om morgenen. 

Håbet er, at bedre kommunikation mellem institution og forældre kan være med til at skabe 

bedre forståelse og aflastning i peak-perioder. Feedback fra forældre omkring hente/bringe-

utilfredshed blev efterlyst, for at holde dialogen kørende. Dialogen omkring dette med 

forældrene, behøver ikke kun gå gennem personalet, men også gennem resten 

af bestyrelsesmedlemmerne, så der kommer en forældre-forældre dialog. 

02. Kvalitetssamtale og bevillingsmål for 2016 

Kvalitetsmål blev præsenteret: 

 Barnet i centrum skal implementeres i hele kommunen. Da vi har arbejdet med Barnet i 

Centrum i 2 år i forvejen, er målene for vore enheder blevet udvidet.  

 Fokus på overgang fra dagpleje til børnehøje. Der er blandt andet holdt møder 

hjemme ved dagplejer, inden dagplejebørn skal i børnehave. Oplever forældrene 

at barnet er trygt, som resultat af dette øgede fokus? 

 Inklusion 

 Der er afholdt forældremøde med oplæg om inklusion. Der opleves god feedback 

fra forældrene omkring dette oplæg.  



 Personalet har været og bliver sendt afsted på kursus i inklusion. 
  

 Fri for mobberi 

 Personalet bliver uddannet i dette indtil 1. august, hvor projektet helt konkret 

starter op i enhederne. 

 Gæstedagpleje 

 Mulighederne for at etablere en gæstedagpleje i kløverhuset skal undersøges i 

løbet af 2016. 

 Der er etableret en rammeaftale med fagforeninger, der skal gøre det muligt at 

forsøge forskellige ordninger for gæstedagpleje.  

 Grundlaget for at etablere en gæstedagpleje i Kløverhuset er udfordret, idet der 

i forvejen ikke er mange almindelige dagplejer i nærområdet. 

 En gæstedagpleje vil i høj grad også virke som et aktiv i forhold til at få flere 

børn i Kløverhusets børnehave. 

 IT 

 Der vil fortsat blive arbejdet med IT børnene og personalet imellem 
 

 Sygefravær 

 Personalets indsigt og forståelse for eget ansvar skal skærpes. Således sættes 

der større fokus på sygefravær, samt at det er i orden at være syg. 

 Der er inviteret en konsulent, som skal arbejde med ”Krav i arbejdet” i løbet af 

nogle møder. 

 Der blev talt om at krav fra forældre kan fylde meget, men at kravene fra 

personalet selv ofte kan være den største stressfaktor/kilde til mistrivsel. 

 Umiddelbart har der ikke været fravær i enhederne, som kan relateres til stress 

eller mistrivsel. 

04.  Nyt fra institutionen  

Kløverhuset:  

 Tom Pedersen er stoppet og der er blevet ansat en ny, Mette Sall. 

Lynghøjen 

 Dorte Kristensen er gået på efterløn og Louise Hjorth er blevet ansat i stedet for. 

Julsøhaven 

 Linda Andersen er stoppet og Irena xxxxx starter i stedet for. 

 

05.  Dialog omkring kommunikation. 

Oplæg fra Bjarne omkring, hvad der kan indgå i kommunikation mellem forældre og 

bestyrelse, således at det bliver et aktivt for resten af institutionen. 

 Forældreinvolvering skal styrkes, således at de kommende beskæringer i bemanding 

kan tackles bedre. 

 Tanker fra bestyrelsen: 

 Der er en generelt tendens omkring at forældre skal involveres mere, idet man 

ikke kan forvente det samme niveau af service i fremtiden. 

 Hvis forældresamarbejde skal øges, så skal det præsenteres på en spiselig 

måde, således at forældre ikke bliver skræmt væk. Der er både forældre, som er 

trætte af at blive involveret, og forældre, som er glade for det. 



 Man kan ikke forvente den samme forældreinvolvering i de tidlige børneår som i 

forhold til skoletiden. 

 Som forældre er man nødt til at erkende sit ansvar fx i forbindelse med en 

vellykket aflevering af sit barn.  

 Barnet i centrum har været medvirkende til, at afstemme forældrenes 

forventning omkring aflevering af deres børn i vuggestuen. 

 Der blev talt om, at det kunne være godt med et nyhedsbrev nu og da, hvor den 

mest væsentlige information er med, og hvor der er link til yderligere 

information. 

 Bjarne og Lone laver et oplæg omkring nyhedsbrev til næste bestyrelsesmøde. 

06. Etablering af platform for fremtidig bestyrelses arbejde 

Bestyrelses blev af Bjarne bedt om at tænke over følgende til næste gang: 

 Hvordan er rammerne omkring bestyrelsesarbejdet? 

 Hvad er forventningerne til arbejdet i bestyrelsen? 

 Hvilke beføjelser har bestyrelsen? 

07. Evt. 

Datoer for kommende års bestyrelsesmøder. NB: Møde i april er ændret!! 

Tirsdag d. 12.01.2015 i Julsøhaven fra kl. 19.00 – 21.00 

Onsdag d. 06.04.2016 i Lynghøjen fra kl. 19.00 – 21.00 

Onsdag d. 18.04.2016 i Lynghøjen fra kl. 19.00 – 21.00 

Mandag d. 22.08.2016 i Kløverhuset fra kl. 19.00 – 21.00 

Tirsdag d. 07.11.2016 i Julsøhaven fra kl. 19.00 – 21.00 

 

 


