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Bestyrelsesmøde d.24.august. 2020 

Kl.19.00 -21.00 

Funder Børnehus 

 

Deltager:  Linda, Louise, Rikke, Birgitte, Rikke, Michael, Annette, Lajla, 

Celina og Lone,  

 

Fraværende:   

 

 

Dagsorden:  

Referent: Lajla  

Ordstyrer: Celina 

 

 

 

Orientering 

 

Fra ledelsen: 

Opnormering fra tildelte statslige midler: Skægkær (1), 

Kragelund (1), Funder Kirkeby (2) og Funder (3). 

I alt to pædagoger og resten pædagogmedhjælpere. 

 

Nyansat daglig leder sagde op i Skægkær efter kort tid. Der er 

nu konstitueret en leder frem til 1. marts 2021 – stillingen slås 

op til november. 

 

Byggeri i Funder forventes færdigt august/september næste 

år.  Den ny legeplads i Funder står forventelig klar til januar. 

 

Strategiplan 

 

Blev gennemgået – kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside. 

Corona 

 

Overordnet set har institutionerne kørt fint. Pt. små 

børnefællesskaber og udeliv. 
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Personalet i vuggestuerne har haft gode afleveringssituationer, 

da børnene hentes af en voksen. 

 

Der har ikke været morgenmad i børnehaverne under corona, 

hvilket har gjort, at der hurtigere kommer gang i aktiviteterne 

ude i grupperne. 

 

Morgenmad: 

Det blev drøftet, om der fortsat er behov for at servere 

morgenmad i børnehaven. Under corona har personalet oplevet, 

at det har været muligt hurtigere at komme i gang med 

aktiviteter osv., når der ikke skulle gå et personale fra til at 

servere morgenmad.  

Bestyrelsen drøftede, om der fortsat er behov for at servere 

morgenmad. Det blev besluttet, at morgenmaden som forsøg 

efter efterårsferien vil blive serveret kl. 6.30-7.  

Den nye ordning evalueres efter jul. 

 

Valg til bestyrelsen 

 

Der må ikke afholdes de store forældremøder for hele 

institutioner – kun mindre gruppemøder. Derfor skal valg til 

bestyrelsen foregå anderledes i år. 

Der gives besked via Daycare, at man skal sende en mail til 

institutionsleder Annette Frederiksen, såfremt man ønsker at 

stille op til bestyrelsen – to repræsentanter og to suppleanter 

fra hvert børnehus. Deadline den 1. oktober. Formanden skriver 

en kort intro om, hvad bestyrelsesarbejdet består af. 

Der udarbejdes en stemmeseddel til gruppemøderne, der 

afholdes i løbet af efteråret. Her kan forældrene så stemme. 

  

Forældresamarbejde 

 

Forældresamarbejdet blev drøftet. Det blev besluttet, at der 

på et senere møde skal drøftes, hvordan man synliggør 

børnenes trivsel, udvikling, pædagogisk læreplanstænkning osv. 

 
 

 


