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Bestyrelsesmøde d.7.marts 2016 
Funder Kirkeby Børnehus 

Kl.19-00 -21.00 
 

Dagsorden: 
 

1. Bordet Rundt: 
Funder Kirkeby: Turbulent tid, nyt personale, arbejder fremad med de 
mange gode ideer og muligheder der er i huset. 
Kragelund: Ny leder, nyt personale, Kristina træder af som formand pga. 
flytning. Kristina skriver rundt til alle forældrerepræsentanterne om der 
er én som vil være formand. 
Skægkær: Ny leder, ro på og arbejder godt fremad, der er faldet ro på 
efter et turbulent efterår. Savner lidt drenge-udfordringer. 
Funder: er kommet rigtig godt i gang. 
 
Annette: Fælles foredrag med skolerne, Nanett Borre, motorik og læring. 
Dato til efteråret 16. Vi godkendte forslaget. 
 
Nyt forslag: foredrag omkring sprog i samarbejde med dagplejen. 

 
2. Orientering fra mødet d.25.februar - Lars 

Der skal spares 4% på institutionerne. Der blev fremlagt flere forskellige 
forskningsresultater.  
Der mødte mellem 100-150 børn og forældre op til byrådsmødet i sidste 
uge.  
Der er nogle forældre som er i gang med at genoprette gruppen 
”Forældrenævn Silkeborg” på tværs af alle institutionerne i Silkeborg, 
med 2 årlige møder.  
Byrådsmødet i april vil behandle punktet omkring besparelserne. 
Byrådet vil gerne have én forældrekontakt (et talerør). 
 
Kristina skriver rundt til alle forældrerepræsentanterne om der én som 
vil deltage i Forældrenævnet. Lars har kontakten til Forældrenævnet 
indtil videre. 
 

 
3. Kvalitetsmål – Annette (se bilag) 

Orientering af kvalitetsmålene.  
Hvordan orienterer vi alle forældrene - gerne på forældremøderne. 

 
4. Samtaler i barnets børnehave tid – Annette (se bilag) 

Kommende samtaler omkring skole-starterne. Skemaet er sendt til 
skolelederne. Vær opmærksom på datoerne. 
 



 

 

Opstartsmøde/samtale med dagplejen i overleveringssamtalen. Der 
arbejdes på at der snart startes med overleveringssamtaler i Funder. På 
sigt skal der være overleveringssamtaler i hele Trehøje. 
 
Samtaleark skal godkendes på et fælles personalemøde i Trehøje. 
 
I Trehøje tilbydes der: 
3. mdr. samtale, 4 års samtale og samtale med kommende skolebørn. 
 

 
5. IT politik – til godkendelse (se bilag) 

 
Hvilke færdigheder og etiske regler skal de kende - se under tiltag 
(børneniveau) 
 
Mediegruppen arbejder med hvordan kan en Ipad bruges til læring 
fremfor spil. Spillene er på vej ud - læring på vej ind. Hvilket vi som 
bestyrelse bakker op om. 
 
Skal forældrebestyrelsen være en del af evalueringen? 
 
Annette har tilføjet de små ændringer, som bliver drøftet med 
Mediegruppen. Bestyrelsen godkender ved næste møde. 

 
6. Fotoseddel - til godkendelse (se bilag) 

Det er rigtig godt at der bliver gjort opmærksomt på at der ikke må tages 
billeder af de andre børn. Da billederne i dag hurtigt bliver delt på de 
sociale medier.  
Bestyrelsen godkender sedlen - med små rettelser som Annette har taget 
med. 

 
7. Forældresamarbejde  
- Hvordan kan kommunikationen foregå i børnehaven,  

så I forældre får mest mulig indblik i jeres barns hverdag. - Alle 
 
I forhold til trivselsundersøgelsen: 
Forældrene efterspørger mere kommunikation. 
Ex:  
Hvis der er sket noget med barnet skal der være en overlevering 
Personalet kan skrive til forældrene på DayCare at de skal henvende sig 
til personalet når de henter. 
Ved længerevarende personale sygemelding, vil vi som forældre gerne vide 
hvem som overtager kontakten til os.  
DayCare er et godt sted til både lange og korte beskeder. 
 
Bestyrelsen tænker at det vil være godt at der er en procedure for det 
enkelte børnehus for hvordan vi kommunikerer ud til forældrene. Så vi 
ved hvad vi kan forvente. 
 

 
8. Evt. 

 
 
Bestyrelsen 


