
Bestyrelsesmøde d.16.01.2018.  

Udfordringer på kapaciteten i daginstitutionen og skoler i Sejs (Og Virklund). Orientering fra 

Børne og ungechef Ken Engedal og Sektionsleder John Gejl.  

 

- Midlertidige setup med udvidelse af nuværende institution.  

 

- Ny daginstitution i Sejs. (Placering er endnu uklar / afhænger af helhedsplanen.)  

- Forelægger sommeren 2020.  

- Med udvidelsesmuligheder, men første etape til 50 børn.  

- Helhedsplan for Sejs skole og daginstitution udarbejdes med trafikplan.  

o Bestyrelsen indkaldes i februar mdr. til møde med planafdelingen. (kommunen 

vender retur med dato.)  

o 2-3 møder i foråret 

o Planforventes at foreligge til sommer.  

- 14 ½ million bevilget til at løse udfordringerne i Sejs.  

Prognoser for børn pt.  

- Udviklingen går hurtigt og der er stor foranderlighed, der gør det svært at spå om 

fremtiden.  

-      Pavillon som en midlertidig løsning drøftes kommunalt som alternativ til at sende 

     børnene til Kløverhuset.  

- Man forsøger at arbejde med langsigtede løsninger.  

Video af trafikken ved banen og krydset ved Borgdalsvej, som er optaget af nogle forældre, 

sendes til chefen for børne og ungeudvalget, så de kan få en fornemmelse af trafiksituationen.  

 

1. Orientering fra institutionen.  

 

- Punktet ny institution springes over.  

- Nye læreplans-temaer med forventelig større vægt på natur/naturteknik.  

- Udbygning i Julsøhavens vuggestue.  

o Planen holder 

o 10 pladser pr. 1.2. 

o Pædagoger og medhjælpere er ansat. 

o Sportsbane inddrages til legeplads til henholdsvis BH og vug, sandsynligvis først 

til efteråret, da køkkenet skal udbygges inden man ved hvor mange penge, der 

er til overs på budgettet.  

- Personale i børnehusene.   

- Trivsel på tværs.  

- Kostordning.  

o Udgangen af maj skal der være afholdt valg omkring kostordning. 

 

 

2. Orientering fra møde med kommunen omkring feriepasning.  

- Institutionerne kan eventuelt vælge at åbne 1 af de 3 sommerferieuger.  



Der træffes politisk beslutning om dette i starten af februar efter høring i bestyrelserne 

Der skal afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde efter beslutningen er taget. 

 

3. Orientering omkring infobrev til forældre. (Kort info.) 

4. Orientering omkring Kløverhuset folder. (Kort info.)  

5. Personaleudskiftning i Julsøhaven.  

- Forældre har rejst bekymring, grundet stabilitet.  

Det blev besluttet, at bestyrelsen vil blive bedre til at prioritere at deltage i 

ansættelsesudvalget.  

6. Mulighed for etablering af dør mellem Kløverhuset og Gymnastiksalen.  

- Formålet med en dør er uklart.  

- Børnene må ikke være i gymnastiksalen alene.  

- Forslag forkastet.   

7. Fordeling af Kryb i Ly så Kløverhuset har mere sommertid.   

- Bedre kommunikation omkring Kryb-i-Ly. Kløverhuset er en del af det tilbud vi giver 

børnene i Sejs institutionerne i de pågældende uger i foråret og efteråret.   

- Udnyttelse af fællesfaciliteter bærer frugt og skaber forskellige relationer / bedre 

netværk.  

Evt.  

- Plenum drøftelse omkring de forstående helhedsplansmøder med kommunen.  

- Rundtur i andre institutioner.  

- Gruppe 3 vs. Gruppe 4.  

 

Referent Johanne 


