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Bestyrelsesmøde d.24.februar 2020 

Kl.19.00 -21.00, Kragelund Børnehus 
 

Deltager: Annette, Birgitte, Jane, Louise, Birthe, Michael, Lone, Linda, Mona, Maria, 

Malene og Laila 

Fraværende: Stine, Cebrina, Lisbeth.  

 

Dagsorden:  

Referent: Christian 

Ordstyrer: Birthe 

 

Orientering:  

 

- Ledelse 

Der informeres om stillingen til ny leder i Skægkær børnehus. Stillingen er kommet 

i genopslag for at få et breder ansøgerfelt.  

Der informeres om det åbne dagtilbud. 20 april afholdes der workshop. 

Ideer til erhverv som kan inddrages: læge, sygeplejerske, Landmand, dyrelæge, 

Falckredder, præsten, idrætsforeninger, spejder, håndværker, skraldemand, biolog, 

ingeniør, plejecenter, slagter, jæger.  

Annette modtager gerne navne og nummer på personer, som kunne være mulige 

samarbejdspartner, i at skabe det åbne dagtilbud. De sendes til Annette på mail 

seneste 6 marts. 

 

- Dialogmøde 

Der informeres om det seneste dialogmøde. Der var fokus på den styrkede læreplan. 

Annette sender slids rundt fra mødet til bestyrelsen. 
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Kostordning:  

 

- Valg til kostordning 

Det vedtages at valget omkring kostordningen gennemføres ved pragmatisk valg, 

hvor forældrene aktivt skal stemme imod madordningen. Der sendes et skriv rundt 

til alle forældre på Day Care. Valget skal være inden udgangen af maj måned. Det er 

forældrerepræsentanterne der sørger for at hænge stemmesedler op.   

Inklusion:  

- Orientering vedr. ny struktur i 3-Høje 

Der fortælles om, hvordan man er gået fra at have en fast inklusionspædagog, til at 

have 5 inklusionspædagoger rundt i børnehusene, ved at drage nytte af den viden 

der allerede var i de forskellige børnehuse. Disse inklusionspædagoger indgår i et 

netværk, hvor de sparrer og løser opgaver på tværs af børnehusene. Dette giver 

bedre og hurtigere sparring. 

Feriepasning:  

- Evt. feriepasning i 3-Høje i uge 28 

Der er mulighed for at holde en uge åben i lukkeugerne. Det kan dog ikke nås til i år. 

Der er flest forældre der ønsker pasning i uge 28. 

Det vedtages at der gås videre med dette til sommeren 2021.   

Forældrehåndbogen:  

- Linket til forældrehåndbogen på hjemmesiden: https://3-hoeje.silkeborg.dk/Om-

os/Bestyrelse 

Den er færdig. 
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Forældremøder:  

- Hvordan kan forældremøderne inspirer flere til at deltage fremadrettet  

Noget hvor børnene kan være med → børnepasning. (At børnene kan aktiveres)  

Mad  

Skabe noget hvor børnene glæder sig til at deltager, og dermed trækker 

forældrene med. (sommerfest, børnefest)  

Der kan evt. laves cafemøder, hvor man der kan informeres om de faglige tilgange og 

overvejelser i børnehusene. 

Det vedtages at det enkelte børnehus, bestemmer hvordan de vil afvikle 

forældremøderne. 

 

 

 


