
Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. April 2017 

Fremmødte: Lone Kølner, Gitte Lindgaard Laier, Inge Marie Hejlesen, Joan Brøndberg Hansen, Lene Krogh 

Kjergaard, Bjarne Hermannsen, Jesper Brink Askov, Iddi Alkhag, Kathrine Bierkampf Gjørup, Louise Müller 

Kristensen, Søren Westergaard, Tina Dejbjerg, Camilla Weinvig 

Agenda: 

         Orientering fra Institutionen 
         Dialogmøde m Kommunen 
         Forældremøde – ønsker vi den specielle event, så skal en arbejdsgruppe ”model snell” 

nedsættes. 
         Mål for anvendelse af Skovhytten i alle enheder / profilering af Kløverhuset som aktiv skov-

gænger. 
         BH bestyrelsens (forældre delen) rolle i forhold til Idrætsforeningens udspil. Er det noget vi skal 

træde mere aktivt ind I? 
         Kontinuitet i Forældrenævnet. 
         Integration af nye familier – ta’r vi tilstrækkelig godt imod nye forældre? 
         Status på nyhedsbrev og Kløverhus pjece. 

 

1. Orientering fra Institutionen: 

Stigende børnetal / pladsudfordringer 

Vi kan nu og fremadrettet se frem til et voksende børnetal, hvilket betyder at institutionerne allerede i dag er 

udfordret på deres størrelse. Kommunen har annerkendt pladsudfordringerne og har dermed besluttet, at 

rammerne skal udvides. Der afventes pt, at kommunen får kigget nærmere på mulighederne for udvidelse.  

Institutionerne arbejder på nuværende tidspunkt med meget kreative løsninger inden for de eksisterende 

rammer. Endvidere ansættes der ekstra personale. Husene fokuserer på i så høj grad så mulig at gøre brug 

af udendørs-aktiviteter for at minimere pladsudfordringernes omfang. 

Ny Inklusionspædagog 

Anette Birk er blevet ansat som ny inklusionspædagog. Hun har tidligere arbejdet med inklusion og har en 

interessant og relevant baggrund for stillingen. Anette Birk starter op per 1. juni 2017.  

Bevillingsmål: overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave 

Der arbejdes institutionerne med et stigende fokus på overgangen fra hhv. Dagpleje og vuggestue til 

børnehave. Bevillingsmålet vedr. overgange er udsprunget fra arbejdet med/bevillingsmålet ”barnet i 

centrum”. Man vil med et stigende fokus på disse overgange sikre sig, at det enkelte barn får en endnu 

bedre oplevelse i forbindelse med overgange/skift og dermed den bedste start på en ny periode i barnets liv. 

Udover dette bevillingsmål, skal der i 2017 og fremadrettet også arbejdes med Samarbejdsmodellen, som vil 

være et indsatsområde, som kort fortalt går ud på at børn i Silkeborg kommune skal sikres den bedst mulige 

trivsel. Det kræver arbejde på alle fronter og forældre skal her mere på banen som en aktiv medspiller i 

deres barns udvikling. Indsatsen på dette område vil medføre, at der fra personalets side skal tilbydes 

forældrene en trivselsvurdering 2 gange årligt. Dette bevillingsmål vil være meget ressourcekrævende, da 

der i forbindelse med disse vurderinger og samtale skal bruges en masse personaletimer til forberedelse etc. 

Der hersker dog ingen tvivl om, at det er stærkt værktøj der optimerer samarbejdet og barnets trivsel. 

Personalet vil løbende deltage i undervisningsmoduler, der tjener det formål at giver dem redskaber til 

arbejdet med trivselsvurderinger. 

 



2. Dialogmøde med kommunen 

På Dialogmødet med kommunen blev følgende punkter berørte: 

 Indlæg fra Gudenåen i forhold til forældresamarbejdet 

Gennemgang af forældre-rundspørgen. Vi ser en stigning i besvarelsesprocenten og generelt 

ser man en stigende tilfredshed blandt forældrene  

Bevillingsmålet: overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave 

Stigende børnetal og pladsudfordringer 

 

3. Forældremødet i efteråret 

De indledende tanker omkring formen for forældremødet i efteråret 

Bestyrelsen arbejder med ideen om et forældremøde, hvor forældrene inddrages mere i forbindelse med 

workshops inden for et relevant emne som f.eks. fri for mobberi og dermed forståelse og indsigt i det 

pågældende emne. 

Der er i bestyrelsen enighed om vigtigheden af en fælles opstart for forældrene i de tre huse. Det kan være 

interessant og relevant at arbejde videre et fokus på det vigtige emne  ”Fri for mobberi” og i den 

sammenhæng en workshop del. 

Forældremødet vil naturligvis fortsat indeholde delen, hvor forældrene opdeles i de enkelte huse og der her 

informeres om barnets hverdag på stueplan/gruppeplan.  

Datoen for det næste forældremøde er fastlagt og mødet finder sted d. 26. oktober 2017. 

Personalet vil på næste bestyrelsesmøde komme med et oplæg for den fælles opstart og medlemmer af 

bestyrelsen har budt ind med deres arbejdskraft og erfaring med workshops. 

4. Mål for anvendelse af Skovhytten i alle enheder / profilering af Kløverhuset som aktiv skov-

gænger. 

Skovhytten/Kryb i Ly benyttes i dag af Lynghøjen og Julsøhaven i foråret og efteråret. Begge huse gør 

på hver årstid brug af Kryb i Ly over 3 uger.  

Kløverhuset bruger i dag Skovhytten 2 gange om ugen, da de har en lettere tilgang til stedet. Da vi 

sidste år satte ind i forhold til forstærket profilering af Kløverhuset, var det et bevidst valg ikke at profilere 

Kløverhuset som en skovbørnehave. Vi valgte bevidst at slå på Kløverhuset som en naturbørnehave, 

hvor man har en høj grad af udeaktivitet – men dette koblede vi bevidst ikke udelukkende med brugen af 

Skovhytten, men derimod udendørsaktivitet/leg generelt. Dette også ud fra et syspunkt om, at 

Kløverhuset har et fantastisk udenomsareal knyttet til børnehuset.   

5. Børnehavebestyrelsens(forældredelens) rolle i forhold til idrætforeningens udspil.  

Det blev diskuteret, om vi som bestyrelse skal træde mere aktivitet ind i inspirationsmødet i Sejs-

Svejbæk omkring visionsplanerne for området omkring Sejs skole.  

Vi er i bestyrelsen enige om, at vi kan møde op i vores rolle som bestyrelse og repræsentere vores 

forældreinteresse i optimering af institutionsrammerne for vores børn. 

 

 



6. Kontinuitet i forældrenævnet 

Vi ser desværre i forældrenævnet en stor udskiftning. Kan vi som bestyrelse byde ind med kræfter, der 

kan bidrage til det gode arbejde. Det blev af bestyrelsen besluttet, at vi ikke kan byde ind på den rolle, da 

det kræver en markant højere grad af aktivitet også på det politiske plan.  

Dog synes bestyrelsen, at det vil være relevant at synliggøre omfanget af arbejdet, der vil være 

forbundet med at indgå aktivt i forældrenævnet.  

Endvidere blev det også påpeget, at det vil være relevant at synliggøre hvilke grene, der er i 

bestyrelsesarbejdet. Hvad er bestyrelsesarbejdet forbundet med. Dette vil vi tage op på august 

bestyrelsesmødet. 

 

7. Integration af nye familier 

Det er i Silkeborg kommune blevet besluttet, at bestyrelsen fremadrettet vil have til opgave at lave en 

skabelon og udføre et skriv til nye forældre. Dette som en naturlig forlængelse af arbejdet med 

bevillingsmålet ”overgange”. 

Hvordan tilgår vi en sådan opgave. Der er enighed om, at et velkomst materiale fra bestyrelsen skal være 

overskueligt, relevant, kort og interessant. Der vil blive tale om en samlet ”brochure” for alle tre huse. Vi 

finder det i bestyrelsen relevant, at materialet forefindes i en trykt og digital version. 

Vi vil som bestyrelse være afsender og vil påbegynde arbejdet med et udkast til et sådant materiale.  

Deadline for oplægget er 1. juni, hvor Iddi Alkhag, Louise Müller og Kathrine Gjørup vil have et udkast på en 

brochure. 

 

8. Status på nyhedsbrev og Kløverhusets pjece 

Pjecen kræver en opdatering. Bestyrelsen er enig om, at pjecen også skal fremkomme i en digital version. 

Iddi Alkhaug og Louise Müller vil tage et nærmere kig på den nuværende pjece og komme med et oplæg til 

en opdateret version. 

9. eventuelt 

Der blev på bestyrelsesmødet snakket om, hvorvidt udskydelse af bedsteforældredag i Lynghøjen kunne 

undgås. Problematikken består i, at den er udskudt til efter sommerferien og at gruppe 1 børnene dermed 

ikke får mulighed for at deltage en sidste gang i dette arrangement. Udskydelsen skyldes, at en stor del af 

udendørsareal er inddraget grundet tagudskiftning og man derfor ikke kan ”huse” både børn og 

bedsteforældre.  

Bestyrelsen forstår problematikken, men mener dog, at der ikke kan findes gode alternative løsninger. Ideen 

i arrangementet er, at bedsteforældrene skal opleve institutionen og dermed giver det ikke mening at rykke 

det til en anden location. Vi kan dermed ikke ændre denne beslutning.  

Næste bestyrelsesmøde finder sted 24. august 2017. Mødet afholdes hos bestyrelsesformanden. 

 


