
Tilstede: Gitte, Lene, Jørgen, Lone, Tina, Iddi, Bjarne, Søren, Jesper, Inge Marie, Joan. 

Dato: 24. august 

Forældremøde: 

 Fri for mobberi skal bl.a. være i centrum til forældremødet, så forældrene ved hvad der 

arbejdes med til hverdag. Hvordan er man en god ven? Hvordan er man en god 

forælder? 

 Der skal oplyses om samarbejdsmodellen, som rulles ud i Silkeborg Kommune til 

efteråret. Hvad går den ud på og hvad forventes der af forældrene? 

Samarbejdsmodellen er en model, som strækker sig fra barnets første dage hos 

sundhedsplejersken op gennem børnehave, skole og indtil 16 års alderen. Modellen 

handler om tidlig indsats og om at børn bliver fulgt gennem hele deres unge liv, hvis 

der er behov for det.  

For at understøtte dette opstarten på dette arbejde, er der blevet ansat en medhjælper 

i hvert børnehus for at frigøre kapacitet til at arbejde med modellen. 

Modellen ses hos personalet som et løft til børneområdet og personalegruppen støtter 

godt op omkring det forstående arbejde med modellen. 

 Bjarne vil oplyse omkring bestyrelsesarbejdet. Det skal pointeres at der er forskel på at 

være i bestyrelse og forældreråd. Her bliver det bl.a. vigtig at fortælle om det 

forstående arbejde vi har mht. eventuel etablering af en ny børnehave i Sejs-Svejbæk 

(såfremt den selvfølgelig får medvind fra politisk hånd). 

 Valg til bestyrelsen: Bjarne genopstiller. Søren, Tina og Jesper genopstiller ikke. 

Velkomstpjecen for Kløverhuset:  

 Gitte eller Bjarne forsøger at genstarte den. 

Velkomstbrev fra Bestyrelsen: 

 Der er generel konsensus om at velkomstbrevet fra bestyrelsen i højere grad skal byde 

nye forældre velkommen (og ikke lyde som et hvervebrev), samt fortælle forældrene 

at: 

o Vi i bestyrelsen støtter op om det gode forældre-personale samarbejde. 

o Støtter op om de pædagogiske tiltag, som rulles ud i Silkeborg Kommune. 

o Vi opfordrer forældre til at bruge bestyrelsen aktivt, hvis de har kommentarer til 

bestyrelsens arbejde i institutionen. 

o Vi glæder os til at byde jer velkommen og hilse på jer i hverdagen. 

o Brevet underskrives med bestyrelsesmedlemmernes navne, samt mor/far til 

”barnets navn” hos Blåmejserne. 

o ”Velkomstbrevet skal tænkes, som den samme velkomst man ville give en ny 

nabo” citat Gitte  

o Jesper kontakter Marianne og giver input til deres videre arbejde med 

velkomstbrevet.  

 

Nyt om kapacitet i Sejs: 



 Politikerne holder møde i midten af september. Her drøftes bl.a. stigende børnetal i 

Sejs-Svejbæk. Før det er der ikke noget nyt i sagen. 

Nyt fra enhederne: 

 Tobias stopper som pædagog i Kløverhuset. 

Evaluering af bestyrelsesarbejdet generelt: 

 Godt at have 1. suppleanter med, da det giver et bredere felt i bestyrelsen. 

 4. møder om året er tilstrækkeligt. 

 Det forslås at bestyrelsesarbejdet beskrives i en række opgaver, som så kan fordeles 

mellem bestyrelsens medlemmer. Fx: 

o En står for forældrenævn. 

o En eller flere står for ansættelsessamtaler. 

o En står for kommunikation fra bestyrelsen til forældrene. 

o Formand og næstformand står for dialogmøder med politikerne. 

o En står for afstemning omkring madordning. 

o …. Hermed vil bestyrelsesarbejdet forhåbentlig blive mere overskueligt for det 

enkelte medlem og hvert medlem kan konkret pege på, hvad det bidrager med. 

Referent: Jesper 

 


