
 

 

 

Bestyrelsesmøde d. 10.09.19 kl. 19.00 – 21.00 

Kløverhuset 

Anedalvej 3, Gl. Laven 

 

Fraværende: Iddi, Camilla, Anne-Kirstine, Lina, Sune, Oren,  

Referent: Marie 

 

 

1. Besparelser i Silkeborg kommune  

For at holde det overordnede budget i Silkeborg Kommune i 2019 skal der spares 9,9 

mio. på børne-ungeområdet, heraf ca. 4 mio. på børneinstitutionsområdet. Det er en 

nødvendighed, hvis kommunen ikke efterfølgende skal betale straf til staten for 

overskridelse af budgettet. Der findes beløb centralt, men på dagtilbud ligger de fleste 

midler decentralt, altså ude i institutionerne. Derfor skal der findes midler på de 

decentrale budgetter svarende til ca. 1.6 millioner. For vores vedkommende betyder 

det, at vi skal finde ca. 110.000 kr. i indeværende års budget. Der vil ikke blive skåret i 

personaleansættelser, men ved brug af vikar ved sygdom og kurser. Diverse planlagte 

indkøb, forbedringer olign. vil blive udskudt til 2020, så besparelserne mærkes mindst 

muligt af børn, forældre og personale. 

 

 

2.  Det nye børnehus – Børnehuset Tværdalsvej 

- Status på processen 

Der har været workshops med interessenter i området samt studieture og 

arkitektfirmaet er nu ved at lave udbudsmaterialet på baggrund af bestyrelsens, 

byggegruppens og andre interessenters input. Det kommer i udbud i oktober 

måned, dog forventes stadig færdigt i december 2021 med plads til 140 børn.  

 

3. Den styrkede læreplan – hvordan arbejder vi med det lige nu. 

 - Leg og læringsmiljøer 

Alle tre børnehuse arbejder med læreplanerne med fokus på leg og læringsmiljøer med 

udgangspunkt i hvad der rører sig lokalt i det enkelte børnehus. Fx måltidet i vuggestuen – 

hvad lærer barnet, fx hente et krus, sætte sig op på stolen, tørre sig om munden. Der 

arbejdes generelt med at børnene er selvhjulpne og lærer værdien af at kunne mestre og være 

en del af et fællesskab, hvor alle har en værdi for at ting kan lykkes.  

Personalet får ved uddannelse og møder mulighed for at kigge mere ind og reflektere over de 

daglige rutiner og stille skarpt på egen praksis.  

 



 - Børneperspektiv og dannelse 

Næste fokus er børneperspektiv og dannelse, hvor personalet skal til fyraftensmøde og 

fyrtårnene skal på en uddannelsesdag.  

Arbejdet med og implementeringen af den nye styrkede læreplan, giver meget energi, 

refleksion og dialog i personalegrupperne. 

Uddannelse omkring læreplanerne forudsætter som planlagt på trods af besparelser. 

  

 

Forældreforespørgsel omkring hvordan læreplanerne kommunikeres ud.  

Der informeres til forældrene via nyhedsbreve. Ultimo næste år skal der foreligge et 

dokument, som forklarer om læreplaner i Sejs-Laven.  

Derudover vil der på forældremødet den 30/10 blive et punkt, som giver en opdatering på 

status af læreplanerne.  

Forslag fra bestyrelsen om at skrive om det positive i, at processen er i gang, at det går godt 

og noget om de gode tanker, der ligger bag.  

 

  

4. Brug af foto i børnehusene 

Vi bevæger os lidt i en gråzone med den måde vi behandler foto af børn i daginstitutioner 

generelt. Vi har derfor strammet op på procedurerne på hvordan vi bruger foto i dagligdagen 

og i hvilke fora disse lægges op. 

 

Forældrene skal give samtykke til hvordan institutionen må behandle foto af barnet.  

Der udarbejdes retningslinjer for hvordan personalet skal behandle fotos, så de følger GDPR.  

Forældrene kan dog blive bedre til at aflevere samtykkeerklæringer ved indmeldelse.  

Kløverhusets facebookside ønskes ikke længere administreret af institutionen. Siden lukkes.  

 

5. Dialog omkring forældrebetaling til forældreforeningen i de enkelte børnehuse. 

Er det rimeligt, at forældrerådene/forældreforeningen opkræver penge i forældregruppen til 

ekstra ture, arrangementer eller lignende? 

Ordningen stammer oprindeligt fra 2010, hvor der var massive besparelser på 

daginstitutionerne, men behovet findes ikke rigtig længere og personalet ønsker ikke, at der 

skal være ekstraordinær egenbetaling. Der kan budgetteres til de forskellige ture, som 

forældreforeningerne ellers har betalt.   

Det besluttes, at der ikke ønskes tilskud fra forældreforeningen til ture, men at det er tilladt at 

opkræve egenbetaling til diverse arrangementer uden for børnehavens åbningstid, så længe 

det opkrævede beløb ikke overstiger niveauet for omkostningerne.  

 

 

Save the date 30. oktober 2019 kl. 19-21:30 til årets 

forældremøde 

 

 
6. Forældremøde d. 30.10.19 på Sejs skole 

 - Dagsorden 

 Den nye daginstitution, kort indlæg 



 Den nye styrkede læreplan – hvor langt er vi og hvad giver det os? 

 Forældrebestyrelsesberetning 

 På valg: Marie, Camilla, Sune, Christoph + alle suppleanter 

 Mest mulig tid i de enkelte børnegrupper  

 Traktement: Vand + småkager/slik 

 

Indbydelse udsendes primo oktober 

   

 

 

7. Folder om Kløverhuset 

Hvad er formålet med at lave en ny folder? 

Hvem skal have den og hvem skal distribuere den? 

Formålet med folderen var at distribuere den til Linå samt hos ejendomsmæglere for at gøre 

opmærksom på samhørighedsforholdet mellem Laven og Sejs(skolen).  

Forslag om at give ekstra opmærksomhed til dagplejebørnenes forældre for at skabe et 

tilhørsforhold til børnehaven og dermed sikre nye børn til Kløverhuset i stedet for at udarbejde 

en folder. Desuden vil Laven borgerforening give plads til børnehaven på deres hjemmeside. 

Det vedtages hermed, at kræfterne bruges på at skabe relationer gennem dagplejebørnene og 

at folderen dermed skydes til hjørne.  

  

 

Evt.  

Vejarbejde ved Borgdalsvej/Tyttebærvej/Julsøvej   

 

 


