
Bestyrelsesmøde mandag d. 27/8 i Lynghøjen kl. 19 – 21. 

Bjarne er stoppet som formand, da han ikke længere har barn i institutionen. Iddi har 

overtaget posten valget i oktober.  

1) Nyt fra institutionen 

Nye styrkede læreplaner 

Proces over 1-2 år, kurser, fyraftensmøder, startende fra primo januar.  

”Skal være med til at understøtte det gode børneliv, hvor der er plads, tid og ro 

til at være barn. Hvor legen er grundlæggende.” 

Lærerplanerne er udvidet lidt, så der skal arbejdes ud fra et andet 

udgangspunkt. Ses som noget positivt.  

Skal være plads til at børnene kan eksperimentere og undersøge mere. 

Silkeborg kommune har søgt og fået ekstra midler til videreuddannelse. 

 

Trivsel på tværs starter igen 14. september, 3. gang og personalet er godt 

kørende. Der er udviklet et skema over flowet fra hjem-til-vuggestue og 

vuggestue-til-børnehave. 

Som noget nyt udfylder dagplejer og forældre overgangsskema sammen og 

afleverer til børnehaven. Børnehaven har ikke længere møde hos dagplejeren 

med forældrene.  

Der holdes ikke møder med skolen ved overgang, medmindre børnene er i gul 

eller rød position. Overdragelsesskema er synligt for skolen efter 15.maj. Intet 

bliver overgivet, uden at forældrene er involverede. 

Personalet forventer at fortælle om flowet til forældremødet. 

 

Udvidelser 

Pavillon sat op i Julsøhaven. Vuggestuen og børnehaven er opjusteret med 20 

stk. hver. Pavillon er dog ikke stor nok til at rumme alle børnehavebørn. Der 

arbejdes på en løsning ude i byen, måske spejderhytten. Dog ikke faldet på 

plads endnu, især grundet økonomi. 

Vuggestuen i Lynghøjen er normeret til 15 og der er i dag 24. Der vil løbende 

ved børnehavestart blive reduceret i antallet af vuggestuebørn.  

 

Personalenyt 

Grethe og Malene ansat som pædagoger i Julsøhaven, i henholdsvis 

børnehaven og vuggestuen. Karina i børnehaven i Lynghøjen pga. flere børn.  

 

Struktur 

Lynghøjen er pr. 1. august aldersopdelt, hvilket er blevet rigtig godt modtaget 

af både børn og forældre. En gang om ugen vil der blive arrangeret tværgående 

aktiviteter i forhold til relationer, og hvor det giver mening. 

  



Børnetal 

Børnehusene fyldes op løbende, men der forventes ikke at blive overfyldt 

indenfor det kommende år. 

  

Samarbejde med skolen 

Fokus på ny up-to-date folder, fx Trivsel på Tværs og styrkede læreplaner samt 

diverse vigtige datoer. I området arbejdes desuden på en fælles tilgang til børn 

i alderen 0-16. 

 

Feriepasning 

Den fælles feriepasning i uge 28 i Sejs-Laven institutionen var en succes. Der 

var knap 30 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn fra de tre børnehuse. Den 

sene beslutning fra politisk side om muligheden for at holde åbent, var 

formodentlig grunden til, at der ikke var så mange tilmeldinger. En del forældre 

har tilkendegivet, at de ønsker at gøre brug af den fleksible ordning næste år. 

 

2) Nyt fra bestyrelsen 

Dialogmødet 31.05.18, med politikere fra Børne- og Unge udvalget, formand og 

næstformand fra alle bestyrelser, ledere fra daginstitutionerne, som ledere fra 

Børne- og Unge afdelingen på kommunen. 

Emner der blev drøftet:  

Øget fleksibilitet og sammenhæng 

Læring og trivsel 

Styrkede læreplaner 

Økonomi på børne- og ungeområdet 

Normeringer 

 

3) Forældremøde i oktober 

HUSK FORÆLDREMØDET D. 30.10.18 kl. 19-21.30 på Sejs skole 

Ønsker til indhold på forældremødet: 

- Politisk oplæg om penge/børneområdet – dog vigtigt at det er konkret 

og med nogle ”åbenbaringer” 

- Større sammenhænge, som fx trivsel på tværs – hvad gør vi i Sejs-

Laven? 

- Mere tid i grupperne/stuerne 

Hvordan fanger vi flest mulige forældres tilslutning? Forslag om at 

bestyrelse, personale og andre forældre italesætter forældremødet og 

opfordrer andre forældre til at tilmelde sig. 

Deadline for feedback til Lone 5. September.    


