
 
Bestyrelsesmøde mandag d. 06.05.19 kl. 19-21  

Børnehuset Lynghøjen, Strandvejen 1, Sejs  

 

Afbud: Camilla, Jakob, Joan 

 

01. Nyt fra institutionen 

 

Børnetal vokser. Vi mangler pladser til foråret 2020. Vi forsøger at finde 

alternativer. Muligheder kunne være at leje en grund til en pavillon eller lave 

en busservice til Laven. Følges op på næste gang.  

 

Susanne præsenter sig selv som ny daglig leder af Kløverhuset.  

 

Pjece omkring Kløverhuset er klar til snarest. Den mangler at blive printet af 

kommunens IT-afdeling. Iddi modtager en elektronisk version og prøver at 

udarbejde en iPaper version. 

 

 Nyt fra bestyrelsen 

 

Christoph giver status omkring forældrehåndbogen. Kommunen udarbejder en 

ny forældrehåndbog, som er klar i løbet af sommeren. Christoph opdaterer 

bestyrelsen når der er nyt i sagen. 

 

Brev fra Jakob til skolens bestyrelse ang. den fleksible ferieuge. Bestyrelsen 

synes brevet er fint og beslutter at sende det afsted. 

 

02. Feriepasning i Sejs-Laven institutionen. 

 

Der er ca. 75 børn er er tilmeldt i uge 28. Så det ser ud til at være en succes.  

Vi har en dialog om vigtigheden af, at forældre holder ferie med deres børn og 

ikke kun de to uger, hor institutionen er lukket. 

 

 

  



03. Nyt børnehus i Sejs. 

 

Lone giver et kort referat af den første workshop (ws) som blev holdt d. 

02.05.2019. Næste workshop er d. 22.05.2019. Vi tænker over, hvordan vi får 

flere folk til at komme til ws. Flere forældre til ws ville være godt så vi får 

repræsenteret vores interesser i planlægningsprocessen. 

  

Bestyrelsen kunne godt tænke os at vide, hvad det indebærer at være medlem 

af udvalget. Lone skriver mail til kommunen ang. tidspunkt til workshop. 

Derudover spørger hun i mailen, hvordan den fremtidige proces er. På den 

måde kan vi finde ud af, hvor meget tid det kræver at være med i udvalget. 

Derefter vil bestyrelsen finde ud af, hvem der deltager som repræsentant i 

planlægningsprocessen.   

 

Feedback til visionskompendiet. Der skal mere fokus på forældresamarbejde. 

Hvad mener man specifik med at man vil have ’naturen med ind’. 

Lone giver nogle konkrete eksempler på, hvordan naturen kan bruges i det 

daglige arbejde.   

 

Bestyrelsen har diverse input til det nye børnehus. Der bliver aftalt at nogle af 

bestyrelsesmedlemmerne vil komme til workshop nummer to d. 22.05.  

 

04. Den nye styrkede læreplan 

      Kort gennemgang af, hvad den nye styrkede læreplan skal indeholde, samt 

      ”køreplanen” for uddannelse og udformning af læreplanen 

 

Lone præsenterer den nye læreplan. Implementering startede i november 

2018 og løber over en 2-års periode. Ledelsen vurderer at vi har et dagtilbud 

med god kvalitet. Der er dog altid muligheder for forbedring i fremtiden. Der 

bliver uddannet ’pædagogiske fyrtårn’, som skal hjælpe med at implementere 

den nye styrkede læreplan. 

 

 


