
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 18.2.2020 

Kl. 19 -21 i Dybkærgården  

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde. godkendt 

2. Godkendelse og prioritering af dagsorden.  

3. Nyt fra formanden. Har ikke noget nyt 

 

4. Dialogmødet v. John. D. 21. 11. med børne-unge udvalget, politikere og alle 14 

daginstitutioner. Emnet: dannelse og børneperspektiv. Bestyrelser kan evt. lave nogle 

mere overordnede rammer for hvordan man ønsker at arbejde med dannelse og 

børneperspektiv. Diskussion med forslag: udvidet hente-bringe situation, hvor der tales 

om hvordan vi kan trække på familien, og hvilke værdier vi indeholder. Ex: hvordan 

spiser I hjemme hos jer? Det meningsfulde for barnet når der evt. laves familie collage i 

daginstitutionen. Dannelse er mange ting, hvordan får vi børneperspektivet indarbejdet. 

Johns oplevelse: det startede lidt sløvt med et meget teoretisk oplæg, men sluttede 

med gode praktiske snakke blandt forældrene. Der er enighed i bestyrelsen om, at det 

vil være hensigtsmæssigt at få en politiker på besøg en times tid til et bestyrelsesmøde, 

hvor vi kan ”klæde” ham/hende på. Jytte tager det videre. Næste dialogmøde er d. 

14.05 samt d. 05.11 fra kl. 19 – 21.  

  

5. Nyt fra institutionen. Firkløveret er presset på børnetal, da vi har mange børn. Ledelsen 

skal til prognosemøde til marts. Politisk er tankerne lige nu at der på sigt skal bygges  2 

ekstra institutioner i Gødvad.  

Udbygningen af Elverhøjen går i gang medio marts. Planen er at den nye bygning er 

færdig marts 21, hvorefter det gamle hus skal renoveres. 

Elverhøjen og Skovbuen har haft tilsyn, Anbefalingerne her er at det gode pædagogiske 

arbejde skal fortsætte. Rapporten kommer til at ligge på hjemmesiden. En drøftelse af 

at tilsynet ikke beskæftiger sig med de forhold, vi byder vores børn via normeringerne i 

daginstitutionen. Ex. Der var ikke via tilsynet fokus på normeringen i ydertimerne.   

Firkløveret kender ikke budgettet endnu.  

Skovbuen er plaget af voldsom vandmængder pga. en sø, der er løbet over sine 

bredder. Brand og redning har fået tømt legepladsen for vand.  

Dybkærgården har fået tilført 550.000 kr. årligt over 3 år. til at forbedre normeringer i 

vuggestuen. Det er puljemidler fra ministeriet, som Silkeborg kommune har søgt om 

(og fået). Der drøftes i personalegruppen, hvordan midlerne skal anvendes, ex. Til 

forældrevejledning, øget sproglig indsats. Dybkærgården skal lave en smtte med mål, 

tegn og tiltag, der skal evalueres efter 3 år, hvor der gerne skulle ses at der er blevet 

flere voksen ressourcer. Der er desuden udvidet samarbejde med sundhedsplejersken i 

Dybkærgården.  

 

6. ”Det åbne dagtilbud”. Hvilke personer tænker vi, kunne være interessante at inviterer 

til workshop d. 28.4. kl. 17 – 20, som er en del af den nye styrkede lærerplan.  Tanken 

er at dagtilbud skal åbne mere op mod samfundet, og samfundet skal komme mere ind 

i daginstitutionen. Et forældrebestyrelsesmedlem fra hvert børnehus skal deltage, 2 

pædagoger m.fl. + 5 – 7 lokale ressourcepersoner. Forslag: kirken, Gødvad 



idrætsforening, plejehjemmet, højskolen, spejderne, efterskolen, rideskolen, Rema, 

Silkeborg svømmeklub, judoklubben, planteskolen, Sortenbord landbrug, 

Rensningsanlægget.  Jytte inviterer interessenterne til workshoppen. Målet er også at 

trække på forældres kompetencer, som kan byde ind med noget job el. 

interessemæssigt.  Hvem deltager. Skovbuen: Maria. Elverhøjen: Thomas, 

Dykærgården: Louise, Tumlehøjen: Louise.  + forældre i aktivitetsudvalget.  

 

7. Den nye forældrehåndbog. Vi talte kort om den.  

 

 

8. Fra sidste møde. ”Byd en fremmed velkommen” Mette reviderer skrivet så det også 

målretter sig mere til tilflyttere og ikke kun til flygtninge med overskriften:  ”byd en ny 

velkommen”.  

 

9. Sidst men ikke mindst. Fotosession af de ærede medlemmer. Thomas medbringer 

fotografiapparat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


