
Referat bestyrelsesmøde d. 30. maj 2016.  

 

Punkt A: Gennemgang af ændret Smitte IT-politik for børnene. Bestyrelsen skal før jul 

evaluere på hvad vi ser – er der sket en forskel så IPad ikke kun bliver brugt til at spille på – 

men at de indgår som en aktiv naturlig del af børnenes leg og læring. 

Smitten er godkendt. 

Pkt. 1 Bordet rundt: 

Annette Frederiksen: Nyt køkkenpersonale i Skægkær. Britt som er vikar i Funder Kirkeby 

starter 1/8 i Skægkær. Marianne starter i en delt stilling i Funder Kirkeby – hvor hun både vil 

være sammen med børnene og i køkkenet. 

Der skal ansættes en pædagog i Funder Børnehus. Jacob deltager i samtalerne. 

Funder Børnehus: Der er kommet flere børn, så nu er de ca. 50 børn, efter sommerferien vil 

de være ca. 60 børn. De er godt i gang med at tænke motorik og bevægelse ind i dagligdagen. 

Venter på at legepladsen bliver færdig.  

Kragelund Børnehus: Arbejder med Natur/fremtidens dagtilbud. Arbejdsdag hvor der mødte 

rigtig mange op og der blev lavet rigtig meget. Børnene har plantet blomster til Blomstens 

dag. Skolebørnsgruppen glæder sig til at det snart er skoletid, arbejder sammen med skolen 

med besøg. Pt. ca. 60 børn. 

Skægkær Børnehus: Har lige haft arbejdsfredag, der blev lavet rigtig meget. 

Bedsteforældredag med stor opbakning – så nu er der mange blomster i området. Har 

modtaget nyt personale og samarbejdet er kommet godt i gang i den nye gruppe. Pt 57 børn. 

Er glade for Tidlig Opsporing. 

Funder Kirkeby Børnehus: Arbejder fortsat med at nå ud til forældrene. Bedsteforældredag og 

arbejdsdag gik rigtig godt. Som forældre er vi rigtig glade for månedsplanen. Vi fortalte kort 

om debatten omkring processen ved valg til kostordning.  

Pkt. 2: Annette: Budget bliver sendt rundt. Orientering. 

Pkt. 3: Kostpolitik: Der er sendt Mad- og måltidspolitik i Daginstitutionen 3-høje ud til 

bestyrelsen. Annette skriver bestyrelsens kommentarer ned. Vi tager punktet omkring 

fødselsdage igen næste gang.  

Valg til kostordning: Alle 4 børnehuse har valgt at kostordningen bliver fastholdt. Jacob sender 

en skrivelse rundt. 

Pkt. 4: Åbningstider: Skægkær Børnehus vil gerne have ændret deres åbningstider til de 

samme som de andre børnehuse. 6.30-16.45 mandag til torsdag, 6.30-16.30 fredag. 

Bestyrelsen godkender ønsket. Gældende fra 1. august. 

Pkt. 5: Procedure vedr. orientering: Hvis alle forældrene skal have al information, så må 

personalet sørge for, at der kommer en besked på Daycare skærmen om at de skal gå ind på 

Daycare Home (PC). 



Bestyrelsen anbefaler at informationsproceduren bliver ens i hele Daginstitutionen i 3-Høje. 

Bliver sendt ud til alle forældre – og skal fremadrettet deles ud til alle nye forældre. 

Pkt. 7: Kommunens Strategiplan: Til orientering blev den nye strategiplan i Silkeborg 

Kommune delt ud. 

Eventuelt: 

Hvor skal man henvende sig hvis man gerne vil have at dagplejen i Funder Kirkeby og vil 

mødes i Funder Kirkeby børnehus? Forældrehenvendelse – har været baggrund for denne 

dialog. Vi skal bede forældre og dagplejere om at henvende sig hos deres områdeleder. 

 

Deltagere: Jacob Ingemann Kristensen, Astrid Ravn Rasmussen, Lars Glowienka, Mette Thue, 

Marianne Theibel Hansen, Lone Marx, Kjeld Gam, Alice Pappe Andersen, Kristina Grindsted og 

Annette Frederiksen. 

 

Fraværende: Maja Christensen, Anne Holm, 

 

 


