
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Firkløveret mandag d. 16.5  

Kl. 19 – 21 i Elverhøjen. Afbud: Louise, Thomas. 

Vi begynder med en rundvisning i ”den gamle - nyrenoverede del” 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde. Godkendt 

2. Prioritering af dagsorden. ”det åbne dagtilbud” udskudt. 

3. Nyt fra formanden. Intet nyt.  

 

4. Henvendelser fra forældre?  

Ingen henvendelser denne gang. Forældre skal være opmærksomme på at der 

er muligt at henvende sig til forældrebestyrelsen hvis noget relevant ønskes 

drøftes. Vibeke: Der har været en del uro i Tumlehøjen pga. byggeri, larm og 

rod m.m. kæmpe ros til personalet for at stå det igennem. En opgave som 

Kirsten, daglig leder Tumlehøjen, har stået med en og klaret den flot. 

 

5. Nyt fra institutionen. Herunder info. vedr. ny leder i Tumlehøjen + ny 

lederansættelse til Elverhøjen.  

Vi har ansat en ekstra daglig leder i Tumlehøjens børnehave: Lone Refshauge. 

Kirsten er nu daglig leder for vuggestuen i hovedhuset samt køkkenet. 

Desværre har Hanne, Elverhøjens daglig leder, sagt op og vi skal have ansat en 

ny leder. Thomas, forældrerepræsentant fra Elverhøjen forsøger at deltage i 

ansættelsessamtalerne. 

  

6. Ombygninger, tilbygninger, nybygninger. Slugten? Hvad rører sig og hvor er 

vi henne?  

Elverhøjen er ikke helt færdig, der er flere ting der ikke fungerer, eks. skal den 

meget stejle trappe på vuggestuens legeplads udbedres. Ligeså skal 

legepladsen laves ordentligt (cykelbane m.m.) 

Vi glæder os til at Tumlehøjens nye store produktionskøkken bliver færdig, det 

er forsinket og forhåbentlig færdigt efter sommerferien. Der er 

leveranceproblemer og det påvirker også tidsfristen.  

 

Den nye institution på Harsnapslundvej bliver større end forventet pga. behov 

for ekstra pladser, der skal derfor være 140 børn + legestue for dagplejere i 

området. Det forventes at være færdigt i årsskiftet 24/25. Institutionen bliver 

ikke modulbyggeri, men bygges af mursten.  

I 2025 regnes der med, at der kommer en daginstitution i området ved 

Tusindfryd. 



 

 

 

 

Dybkærgården skal flytte en storbørnsgruppe i Slugten efter sommerferien, og 

de skal derfor modtage flere nye børn i Dybkærgården.  

 

7. Nyt om førskoleprojektet i Skovbuen.  

Storbørnsgruppen går til Gødvad skolen (SFOèns gule hus) 2 gange om ugen. 

Et forsøgsprojekt der er politisk bestemt. Bestyrelsen bliver involveret i 

evalueringen. 

 

8. Projekt: Udvidet samarbejde med sundhedsplejen i Dybkærgården.  

Sundhedsplejersken kommer en gang om måneden hvor der er mulighed for 

anonym rådgivning (forældre – sundhedsplejerske) Sundhedsplejerske Laura 

bevæger sig rundt i huset og har fået en del henvendelser, b.la omkring at gøre 

børn renlige. Forældrene er glade for det. Der har også været oplæg på et 

forældremøde og et projekt i storbørnsgruppen vedr. motorik og kost.   

Projektet slutter her efter sommerferien og skal evalueres, men der er ønsker 

om at det fortsætter i samtlige børnehuse i kommunen. Lige nu er det i 4-5 

børnehuse i Silkeborg.   

  

9. Forældremødet i september. Hvem stiller op igen      ? De deltagende i aftens 

møde ønsker alle at fortsætte i bestyrelsen. Vibeke til Tumlehøjen, Maria og 

Anna til Skovbuen, Thomas til Elverhøjen og Louise fra Dybkærgården vil også 

gerne fortsætte. Vi vælger at holde forældremøder i de enkelte børnehuse, hvor 

forældrene kan høre om det nære pædagogiske miljø omkring deres barn.  

 

10.Dialogmødet med politikerne d. 8. juni kl. 19-21 i Medborgerhuset. Thomas 

Elverhøjen deltager + Anna fra Skovbuen.  

 

 

 

 

Næste møde er d. 30. august i Tumlehøjens børnehave.   

 


