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Bestyrelsesmøde mandag d. 14.01.19 kl. 19-21  
Kløverhuset, Anedalvej 3, Gl Laven 
  
Referent Christoph. 
 
01. Nyt fra institutionen 

 Børnetal 
 Personale 
 Daglig leder i Kløverhuset 
 Pjece til optimering af børnetal i Kløverhuset 

 
Børnetal: Lone opdaterer omkring institutionen. Børnetal vokser i 
Sejs/Svejbæk, men ikke i Laven. Der er ikke noget nyt omkring den ’nye’ 
institution. 
  
Vi skal have gang i en pjece om Kløverhuset. Vi skal gøre opmærksom på, at vi 
er her, når der bygges nye boliger i Linå, så børnene ikke sendes til Voel eller 
Resenbro. En ide er at sende pjecen ud til ejendomsmæglere der sælger 
grunde i Laven/Linå.  
Jakob fortæller om en video omkring området Laven/Linå. Måske kan den 
bruges når den opdateres en smule. 
Gitte fortæller om muligheden at lave lidt PR vha. MJA. 
Anne Kristine henviser til muligheden for at bruge kampagnen ’Silkeborg 
kalder’. 
 
Vi prøver også at lægge pjecen ud på nettet som iPaper (Iddi). Problemet er at 
vi ikke kan få fat i originalfilen. Hvis vi ikke kan få fat i originalen, laver vi en 
ny med hjælp fra Silkeborg kommune.  
 
Personale: Der er udfordringer med langtidssyge i Lynghøjen.  Ingen af 
tilfældene er stressrelaterede. Der er ansat uddannet personale i stillingerne 
indtil det faste personale vender tilbage. 
 
Der ansættes en daglig leder i Kløverhuset snarest. 
 



 
02. Feriepasning 2019 
      Vi holder åbent i uge 28, jf. beslutning fra marts sidste år. Af pladshensyn 
      bliver det igen i Julsøhaven, da kapaciteten i vuggestuen i Lynghøjen ikke 
      er stor nok. 
      Skolen og Tyttebærhuset holder ikke åbent, så måske vi skulle tage  
      kontakt til deres bestyrelser, så vi fremadrettet kunne have et fælles 
      lokalt tilbud.  
 
Sejs-Laven holder igen åben for feriepasning i uge 28. Mange forældre har 
givet udtryk for tilfredshed med fleksibiliteten i ferieperioden. Vi arbejder på, 
at der laves et samlet tilbud for området (børnehave/skole). Bestyrelsen er 
enig i at dette er en god ide. Bestyrelsens beslutning skal kommunikeres til 
skolebestyrelsen. Jakob sender et udkast ud til bestyrelsen. 
 
 
03. Dialog om bestyrelsens beføjelse i forhold til indretning og praktisk 
     pædagogik jf. bestyrelseshåndbogen side 10 og 11 
      https://sejs-laven.silkeborg.dk/Bestyrelsen/Link-til-foraeldre-haandbogen 
 
Der har været et uheld i et rum i Kløverhuset. Rummet er nu blevet ændret. 
Det har skiftet fra pude/tumlerum til et rum der har flere funktioner, sådan at 
det kan udnyttes bedre. Nogle forældre var ikke tilfredse med denne ændring.  
Lone beklager, at informationen omkring de nye tiltag har været mangelfuld.  
 
04. Udvidet åbningstid 
      Vi har udvidet åbningstiden Lynghøjen og i Kløverhuset.  
      Vi foreslår dette ændret, da behovet ikke er der og timerne derfor kan  
      bruges bedre. 
Der er blevet lavet en undersøgelse der viser at de udvidede åbningstider ikke 
bliver brugt af forældrene. Bestyrelsen godkender at åbningstiderne bliver 
ændret tilbage til normalt.  
Ændringerne træder i kraft pr. 01.04.19 og der vil blive gjort opmærksom på 
dette i et nyhedsbrev og det vil også fremgå af hjemmesiden. 
 
Lynghøjen:   Mandag til torsdag  6.30-16.45 
                   Fredag                   6.30-16.15 
Julsøhaven:  Mandag til torsdag  6.30-16.45 
                   Fredag   6.30-16.15 
Kløverhuset: Mandag til torsdag  6.30-16.45 



     Fredag                   6.30-16.15 
05. Medicin i daginstitutionen. 
Der har været henvendelser omkring medicingivning i børnehaven. Der gives 
ikke medicin til børnene i daginstitutionen. Bemærk diskussionen handler om 
medicin der IKKE er livsvigtigt.  Bestyrelsen er enig i at denne retningslinje er 
fornuftig. 
 
06. Dagplejen i Kløverhuset. 
      Hvad gør vi fremadrettet? 
      Skal vi eventuelt tilbyde gæstepasning, hvis børnetallet ikke stiger? 
En mulighed vil være at tilbyde gæstepasning i Kløverhuset, hvis behovet er 
der. Denne model bruges andre steder i kommunen. Indtil videre beholder vi 
ordningen der giver dagplejen mulighed for at være der en gang om måneden.  
Der diskuteres også andre muligheder for samarbejde mellem dagpleje og 
børnehave. Der er dog ikke en konklusion på nuværende tidspunkt. 
 
07. Eventuelt 
Sune: Debat om indeklima i Kløverhuset. Det ville være en god ide at lave 
noget udluftning. I 2018 har man lavet nogle undersøgelser, men der er ikke 
fundet noget alarmerende. Der bliver rettet henvendelse til Teknisk Service for 
at afdække, hvilke undersøgelser der er lavet omkring indeklimaet. 
 
Christoph deltager i workshop om en ny forældrehåndbog.  
       
 


