
 

Bestyrelsesmøde  
Mandag d. 05.11.18 kl. 19.00-20.30 
Julsøhaven, Julsøvej 122 a 
 
 
 
1. Præsentation og konstituering af bestyrelsen. 
 
2. Gennemgang og eventuel redigering af forretningsorden                 
             https://sejs-   
laven.silkeborg.dk/Bestyrelsen/Forretningsorden 
               
3. Dialog om emner, der vil fylde det kommende år 
 
4.  Datoer for møder i 2018-2019 
 
 
Håndbog for forældrebestyrelsen: 
https://sejs-laven.silkeborg.dk/Bestyrelsen/Link-til-foraeldre-haandbogen 
 
 
 
Venligst Lone 

 
 
Referat: 
 
1.Præsentation og konstituering af bestyrelsen: 

 1. suppleant fra Julsøhaven er Christa 

 2. suppleant fra Julsøhaven er Lina 

 Lone fortæller om formandspostens opgaver. 

Herunder de forskellige emner gennem det sidste 1½ års tid, der har været. 
Det kommende år omkring udbygningen samt møder med Kommunen mv., vil komme til at fylde. 

 Iddi fra Julsøhaven ”forbliver” formand. 



 Jakob fra Kløverhuset indtræder som Næstformand. 

2.Gennemgang af forretningsorden: 

 Alt fortsat ok, men vi ekskluderer nu punkt 7. 

3.Emner der vil fylde i det kommende år: 

 Helhedsplanen, der i øvrigt præsenteres onsdag. d. 7. nov. i Multihuset kl. 19. 

Debatten herom inkl. trafikale problemstillinger i Sejs-Svejbæk. 
Lokalplansforslag: kommuneplan tillæg 13. 

 De nye styrkede læreplaner kommer til at fylde en del i de enkelte institutioner. 

Med respekten for forskelligheder i praksis og implementering. 
Legen skal fylde meget mere. 
Optimering af den praktiske tilgang. 
Hvad betyder dette for forældrene? 
Materiale herom ligger på link: https://www.emu.dk/modul/den-styrkede-p%C3%A6dagogiske-
l%C3%A6replan 

 Trivsel på tværs vil også komme til at fylde en del mere. 

 Sune fra Kløverhuset spørger til debat omkring indeklima i Kløverhuset. 

4.Datoer for møder i 2018-2019: 

 Mandag d.14. januar i Kløverhuset 19-21 

 Onsdag d. 27. marts i Lynghøjen 19-21 

 Torsdag d. 23. maj i Julsøhaven 19-21 

 Mandag d. 9. september i Kløverhuset 19-21 

 Onsdag. d. 6. november på Skolen 19-21 

Forældremøde –  hvad kan evt. gøres anderledes?: 

 Beslutningsgrundlag kan have en positiv effekt for fremmøde, potentielt. 

 Orientering og praktik er vigtig! 

 DayCare har gjort sit til et højere informationsniveau. 

 Relevant indhold,mere talesprog og konkretisering end teoretisk. 

 Vi taler om de forskellige kommunikative kulturer, der eksisterer i de 3 respektive 
børnehuse. 

 Vigtigheden af plads til/behov for forskellighed institutionerne imellem, men også 
bevidstheden om et overordnet ansvar for en samlet helhed for Sejs-Laven institutionen 
med udvikling etc. 



 Pragmatisk tilgang i forhold til tid og punkter. Mere fokus på tids allokering pr. emne i 
agenda. 

Andet: 

 Lone kommer med en venlig reminder om, at man meget gerne uanset årsag, må 
melde afbud såfremt fremmøde er umulig. 

/ Iddi 

 

Med venlig hilsen 

 
Iddi Alkhag 
Senior Sales Specialist 
 
Mobil: +45 24 60 91 60 
Email: ia@ipaper.io 
Web:   www.ipaper.io 
 


