
 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 20.2.2019 

Kl. 19 -21.30 i SKOVBUEN.  

Vi begynder med en rundvisning i den nye pavillon ”Skovhytten” og ser det 

nye køkken. 

Skovbuen: Charlotte, Pernille, Mia, Naja 

Elverhøjen: Tomas, Bjørk, Camilla 

Tumlehøjen: Mette, afbud fra forældrerepræsentanterne.  

Dybkærgården: Louise, Tina, Jytte 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referatet fra sidste møde. Godkendt. 

2. Nyt fra formanden. Intet nyt. 

3. Referat fra mødet vedr. den nye forældrehåndbog. Ingen forældre havde 

mulighed for at deltage.   

4. Nyt fra Firkløveret.  Vi har haft et turbulent og travlt år, ny 

vuggestuegruppe er startet op i Tumlehøjen, Skovhytten med plads til 40 

børn starter op i Skovbuen – dog foreløbig med 25 vuggestuebørn. 

Elverhøjen skal også udbygges, så de kan rumme 80 børn i alt. Der skal 

nedsættes et byggeudvalg, hvor der gerne også skal en 

forældrerepræsentant fra Elverhøjen med. Der har været stor 

personaleudskiftning i Tumlehøjen, en naturlig udvikling, men der har 

været nogle forældrereaktioner derpå. Nyt fra børnehusene: 

Skovbuen: vi har modtaget en del nye kolleger, dejligt, og der er travlt 

med at få etableret det nye hus. Vi  skal alle i gang med et fælles tema 

omkring Krop og Sprog midt i marts.  

Elverhøjen: personalet glæder sig til at få udbygget huset. 

Storbørnsgruppen arbejder med natur og teknik, skal efterfølgende 

prøve at 3D printe. 

Tumlehøjen: Der er gået lidt tid med at få integreret det nye personale. 

Det går godt.  

Dybkærgården: Den midlertidige vuggestue flytter til Skovhytten, og 

derfor kan rummet fremover bruges til et nyt medierum. Der arbejdes 

med motorik og eventyr, kultur: kend din by og kend dig selv. Der skal 

ansættes en ny pædagog, da Susie stopper. 



 

  

5. Morgenmad i Firkløveret. Hvordan fungerer det?  

Personalet fortæller, at der er mere tid til at være nærværende voksen, 

til at hjælpe børn med at sige farvel, og mere tid til at kunne fordybe sig 

med børnene. Forældrebestyrelsen har fået nogle henvendelser, nogle 

forældre fortæller, at børnene skal tidligere op om morgenen for at nå at 

spise morgenmad hjemme. Andre forældre oplever, at det er blevet 

mere roligt om morgenen. Der er forskellige oplevelser af det, og det er 

forståeligt nok, da forældrene har forskellige behov. Det er nogle 

forældre, der er kede af, at morgenmaden nu er afskaffet. Ifølge 

lovgrundlaget betaler forældrene for et sundt frokostmåltid. At afskaffe 

tilbuddet om morgenmaden i Firkløveret har ikke noget med økonomi at 

gøre, men er et pædagogisk hensyn for at give muligheder for den bedst 

mulige aflevering og start på morgenen for alle børn.     

 

6. Info. Vedr. ”Den nye styrkede læreplan”:  

Det nye er: 

• At elementer som leg, det brede læringsbegreb og børnesynet er 

beskrevet så udfoldet i dagtilbudsloven.  

• At evaluering skal styrkes – gennem systematik og uddannelse til 

lederne. Her skal forældrebestyrelsen også inddrages. S. 52.  

 

I Silkeborg kommune skal alle igennem de næste to år igennem et 

kursus. Det første halve år med fokus på lege-og læringsmiljøer. Efter 

sommerferien er fokus: Dannelse og børneperspektiver, Herefter: 

Forældresamarbejde og det åbne dagtilbud, og fra august – december 

næste år skal de pædagogiske lærerplaner færdiggøres i lokale 

skriveprocesser. 

1. lederne afsted på dagskursus (har været afsted i dag) 

2. Faglig fyrtårne (2 pædagoger fra hvert hus) 

3. Fyraftensmøder for alle ansatte. 

4. Kirsten Bejder fra Tumlehøjen efteruddannes på diplomuddannelse i 

evaluering  

 

De næste 2 år vil al vores kursusaktivitet og uddannelse derfor handle 

om de styrkede lærerplaner, eks. personaledag d. 5. juni, 

lederkonferencen.  

  

Lokalmiljøet skal også inddrages i lærerplansarbejdet. Her har vi et 

samarbejde med skolerne, med kirken og med Gødvad Plejecenter. 

Forældrebestyrelsen foreslår også samarbejde med genbrugsbutik samt  

Rema 1000. 

         Lærerplanstemaerne hedder nu:  



• Kultur, æstetik og fællesskab 

• Alsidig personlig udvikling 

• Social udvikling 

• Kommunikation og sprog 

• Krop, sanser og bevægelse 

• Natur, udeliv og science.  

Lovmæssigt er der i arbejdet med temaerne specielt fokus på: 

Børnesynet og legen: Det at være barn har værdi i sig selv. 

Dannelse og børneperspektiv: Børn skal høres og tages alvorlige, som led i en 

dannelsesproces og demokratisk forståelse.  

Læring: Skal forstås bredt, sker gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter 

Børnefællesskaber: Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det 

pædagogiske personale fastsætter rammer for. 

Pædagogisk læringsmiljø: Et trygt og stimulerende læringsmiljø. 

Forældresamarbejde: Med fokus på at styrke barnets trivsel og læring 

Børn i udsatte positioner: Alle børn skal udfordres og opleve mestring i leg og 

aktiviteter 

Sammenhæng med børnehaveklassen: Handler om at understøtte børns 

sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mm. 

Pjece ”Den styrkede læreplan”. www.emu.dk/omraade/dagtilbud  

7. Ny dato for næste møde d. 11.06. (her taler vi bla. om 

forældretilfredshedsundersøgelsen)  

 

8. Evt. Brugertilfredshedsundersøgelsen skal på udvalget d. 6. marts.  

dialogmødet d. 28.05. april. Planlægningen heraf sammen med 

forvaltningen deltager d. 2. april, her deltager Thomas.   

Vi vil gerne lave åbningstiden i Skovbuen og Tumlehøjen om, så vi kan få 

lidt mere ”normale” åbningstider. Det tager vi op på næste 

bestyrelsesmøde.  

Forespørgsel fra Skovbueforældre vedr. facaden til Skovhytten, så den 

kan komme til at se mere æstetisk ud. Vi undersøger det.   

 

  Referent Charlotte 

http://www.emu.dk/omraade/dagtilbud

