
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Firkløveret onsdag d. 9. november 

Kl. 19 – 21 i Dybkærgården.  

Medlemmer:  

Dybkærgården: Simon og Margrethe              Skovbuen: Anna og Maria 

Tumlehøjen: Anni og Vibeke (afbud)               Elverhøjen: Thomas (afbud) 

Bjørk: personalerepræsentant, Elverhøjen. Dorthe Bogø, institutionsleder, Charlotte, daglig 

leder Skovbuen.  

Der vil komme en samlet kontaktliste over bestyrelsesmedlemmerne på AULA.  

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde. Godkendt, der blev desuden talt 

om yderligere henvendelser fra Skovbuen vedr. frugt. 

 

2. Nyt fra formanden, Maria: der har ikke været så mange henvendelser i løbet 

af det sidste år. De emner der har været på har især været Tumlehøjens og 

Elverhøjens byggeri, corona og det høje børnetal i Gødvadområdet. Der har været 

en henvendelse omkring sukker og kostpolitik, derfor tager vi dette på et 

bestyrelsesmøde. 

 

 

3. Konstituering af ny bestyrelse. Maria fortsætter som formand, Simon bliver 

næstformand. Tillykke. 

 

 

4. Nyt fra institutionen: 

 

Præsentation af Dorthe Bogø. Er uddannet pædagog, bor i Herning og har arbejdet 

som leder i 14 år, i daginstitutionsverden, SFO og indskolingsleder. Er optaget af 

mangfoldighed og diversitet, har haft en god opstart i firkløveret. 

 



Det nye børnehus-Haresnapslundvej. Vi har haft første spadestik på grunden, og 

huset skal være færdigt november 2023 og børneindtag starter sandsynligvis 

januar 2024. Der skal være plads til 140 børn samt legestue for dagplejen. 

Børneprognosen: Vi afventer prognosen for næste år, så vi kan finde ud af om 

Slugten skal bruges af Dybkærgårdens storbørnsgruppe igen. Vi drøfter den 

stigende befolkningsvækst i Gødvadområdet. 

 

Sygdom:. Vi er ramt meget af sygdom for tiden. Vi håber på forståelse for at det 

kan være svært at løse vikarsituation, når personalet er syge, men vi gør det så 

godt, som vi kan. Sygdom- brev til forældrene vil komme på AULA 

 

Flytning af mødetidspunktet. Er det muligt at mødes tidligere i bestyrelsen? Vi 

beslutter at mødes fra 17 – 19 fremover. Firkløveret vil servere lidt spiseligt. 

 

5. Nyt fra børnehusene: 

Elverhøjen: legepladsen er blevet repareret, det er dejligt. En erfaren 

pædagogmedhjælper er startet på meritpædagoguddannelsen i Silkeborg, og hun 

kommer delvist tilbage i huset samtidig med hun studerer. Mette, ny daglig leder 

er startet godt op. 

Skovbuen: Alle arbejder lige nu med Krop, sanser og bevægelse. 

Tumlehøjen: har haft travlt med at etablere de nye huse, både i vuggestuen og 

børnehaven. 

Dybkærgården: har fået skiftet et legetårn, der var råddent (som var bestilt inden 

der var fokus på besparelser) Der kommer mange børn, 3 personale der er blevet 

opereret. 

 

6. Nyt fra øvrig bestyrelse, herunder referat fra Dialogmøde. - Rekruttering 

og fastholdelse. 

 

Simon udtrykker ønske om at børnene leger mere på tværs af stuerne i 

Dybkærgården, det er blevet lidt mere sårbart at finde legerelationer efter at 

storbørnsgruppen er flyttet i Slugten. 

 

Anni: Tumlehøjen ønsker en mere personlig relation til personalet. Vi drøfter den 

forskellighed der kan være blandt personalet, det er vigtigt at forældrene selv 

siger, hvad de har brug for. Maria: det betyder for meget for børnenes trivsel at 

de ikke oplever afbrydelser, når mange forældre skal ind og ud af stuerne ved 

aflevering/afhentning. Institutionen fortæller, at det netop også er derfor vi har 

indført at forældrene ikke skal ind på stuen, vi skal være opmærksomme på at 

være mere opsøgende overfor forældrene, så alle føler sig trygge. 

 



 

Dialogmødet omhandlede rekrutteringsudfordringer. Der mangler både 

pædagoger og lærer, i Silkeborg uddanner vi nu selv pædagoger, der er tilknyttet 

en arbejdsplads som erfaren medhjælper. 

 

Vi bruger dygtige pædagogiske assistenter, når vi ikke kan skaffe pædagoger. Det 

kan være svært at fastholde personalet, hvis de ikke får kurser, sociale 

arrangementer, eller økonomiske midler til pædagogiske aktiviteter. 

 

Margrethe er bekymret over, at nogle af børn kan åbne lågerne ud til 

parkeringspladsen på Dybkærgården. Vi vil opfordre forældrene til at huske at 

lukke lågerne på alle legepladserne, og børnene skal ikke åbne lågerne! Det er 

vigtigt at forældrene er opmærksomme på dette. 

 

Vi drøfter børnefødselsdage, mht. hjemmebesøg. Børnehusene har forskellige 

traditioner her, der kan også være praktiske omstændigheder der gør, at det ikke 

kan lade sig gøre. Vi vil drøfte det i lederteamet. 

 

7. Evaluering af Forældremødet i september/oktober. 

Skovbuen/Tumlehøjen: Der var rigtig mange forældre, og der var propfyldt i 

fællesrummene til den første del. Vi taler om at det kan være en mulighed at 

afholde første del (valg til bestyrelsen) udenfor og så tale i mikrofon, så alle kan 

høre det. 

Dybkærgården: der var fokus på børnenes sprogudvikling. 

 

Alle: Det var godt at holde møderne på stuerne, så man fik oplysninger om sit 

barns hverdag, pædagogik m.m. og kontakt til barnets nærmeste voksne. 

 

8. Næste møde dato og næste års datoer: 

26. februar fra 17 – 19 i Skovbuen 

23. maj fra 17 – 19 i elverhøjen 

31. august fra 17 – 19 i Tumlehøjen 

03. oktober fra 17 – 19 i Dybkærgården 

 

Vi afholder forældremøder i husene i uge 37. 

 

Referent: Charlotte  

 

 


