
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7.9.2020 

Afbud fra Thomas, Bjørk, Mari- Ann 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde – godkendt 

 

2. Godkendelse og prioritering af dagsorden – ja 

3. Nyt fra formanden – han er ikke til stede  

 

4. Nyt fra institutionen – Hanne, ny daglig leder i Elverhøjen er kommet 

rigtig godt i gang. Der er stor opbakning fra personale og forældre. 

Byggeriet skrider godt frem i Elverhøjen. Der tages nye børn ind i 

vuggestuen i foråret. Børnehavebørnene rykker ned i det nye, mens det 

eksisterende Elverhøjen bliver restaureret. September 21 er planen at 

børnene rykker tilbage, og der tages nye børnehavebørn og 

vuggestuebørn ind. Debat om trafiksituationen på vej ind og ud fra 

Nørreskov bakke.  

 

Corona fylder meget i den pædagogiske hverdag. Vi har dog prøvet at 

lave en så normal hverdag for børnene som muligt. Vi har ikke inddelt 

legepladsen i zoner, børnene skal kun være på deres egen stue, børn og 

voksne vasker meget hænder. Børn tager ikke selv mad fra fadene, den 

voksne deler ud/øser op. Det problematiseres at vuggestuebørn sutter 

på børnehavebørnenes drikkedunke i garderoben i Skovhytten. Det 

problematiseres at retningslinjerne har været så vage, også for Silkeborg 

kommune. Det har været uklart, der er ikke ensretning mellem 

institutionerne, og det giver rod. B.la. smører vi barnet ind i solcreme 

eller ej? Det gode set fra institutionens perspektiv: det fungerer så fint at 

forældrene ikke kommer ind på stuerne, det giver ro og tryghed for 

børnene. Det anbefales at børn vasker hænder fremfor at spritte. I 

foråret blev alle møder aflyst, det kunne mærkes at alt tiden blev brugt 

på børnene. Det har dog også været slidsomt for personalet, mange 

uklarheder, utryghed m.m.   

    

5. Institutionen i en corona-tid. Hvordan oplever I det som forældre? 

Bestyrelsen har iagttaget, at der også har også været gode ting. Fx 

oplever flere forældre at aflevering og afhentning er nemmere, når der 

afleveres ved stuen og det er korte afleveringer/afhentninger. Ærgerligt 

at alle traditioner, arrangementer, fx sommerfest, fællesspisning og 

fotografering, er aflyst indtil videre. Bestyrelsen bakker op om tiltagene. 

Det kunne være en god ting at fortsætte med nogle af corona tiltagene, 



også når det engang er slut. Der mangles dog lidt info omkring børnenes 

hverdag, savner lidt kontakt. Der informeres på lidt forskelligvis i 

husene. Nogle bruger vinduerne til ”opslagstavle”. Mulighederne er 

forskellige i husene. Positivt at der ikke er så mange arrangementer set 

fra børnehøjde. Nærheden i familien har mange taget til sig.  

  

  

6. Forældremøder og fremtidig bestyrelse. Vi fastholder forældremøde d. 

22. september. Bestyrelsen vil gerne fortsætte, dog ikke Thomas fra 

Elverhøjen. Suppleanten fra Elverhøjen bedes trædes ind. Vi holder 

forældremøde på stuerne 1 time i forskudt tid. Der kommer nogle 

skrappe retningslinjer, så forældrene holder afstand til hinanden. 

Spørgsmål omkring hvordan vi inkluderer nogle af de forældre, der har 

anden etnisk baggrund. En vanskelig opgave, det er forsøgt i 

Dybkærgården med flere forskellige tolke på forældremøde. Det var en 

udfordring da det gav megen uro, snakken og var forstyrrede for de 

øvrige deltagere. Dybkærgården har et projekt, hvor de i samarbejde 

med sundhedsplejen og dagplejen vil afholde et forældremøde for en 

etnisk gruppe.   

 

7. Reduktionskataloget. En ærgerlig besparelse. Der er meget og svært at 

forholde sig til. På MED udvalget har Firkløveret sendt høringssvar 

omkring en bekymring over at der skæres i den sproglige indsats. Et 

forringet tilbud vil betyde noget i børnefladen. Dejligt at se at vores 

område ikke er hårdt ramt, Det er en klog beslutning, at normeringerne i 

daginstitutioner ikke bliver berørt.  

 

  

8. Velkomstbrev til nye forældre fra bestyrelsen.  God ide at sætte på 

hjemmeside samt jævnligt sætte på aula, så der gøres opmærksom på 

bestyrelsens holdning. Derved bliver bestyrelsens holdning synliggjort. 

John fortæller at hjemmesider og Aula taler sammen.  

 

9. Den styrkede læreplan. Det præsenteres for bestyrelsen på næste møde. 

 

  

10. Dialogmøde d. 12.11. Hvis det altså bliver muligt at afholde!  Maria    

deltager. Jytte sender indbydelsen, når den kommer.  

 

11. Bestyrelsesmøder det næste år: d. 24.11. + d. 03.02. + d. 03.05. + 

d. 17.08.  

 

Ref. Charlotte 


