
  
 

Funder Børnehus 
Funder Skolevej 9A 
8600 Silkeborg  
Tlf.nr.: 20287132 

Funder Kirkeby Børnehus 
Skægskovvej 12A 
8600 Silkeborg  
Tlf.nr.: 30698061 

Kragelund Børnehus 
Engesvangvej 38 
8600 Silkeborg  
Tlf.nr.: 51230116 

Skægkær Børnehus 
Sindingevej 17 
8600 Silkeborg 
Tlf.nr.: 30697743 

 

Bestyrelsesmøde d.23.maj i Funder Børnehus 

Kl.19.00 -21.00 

 

 

Deltager:  

 

Stine, Birthe, Lone, Louise, Majken C., Louise, Mette, Lars, 

Anette, Lisbeth, Linda, Michael 

Fraværende:  Morten, Michelle, Majken N., Maja, Lonnie, Laila, Kristoffer 

 

Dagsorden:  

 

Orientering 

Formand 

Der har været planlægning af Dialogmødet, som afholdes d. 

31.5. Tema er forventninger til budget for 2019/2020 vedr. 

bl.a. normering i dagtilbudsområdet, feriepasning og den nye 

Dagtilbudslov. 

Orientering 

Ledelse 

3-Høje har oparbejdet et overskud i budgettet. Skægkær 

tilgodeses med et kravle-net og Kragelund får istandsat bålsted 

og malet indenfor. 

I Kragelund skal der personaletilpasses pga. faldende børnetal. 

Tilpasning kan håndteres ved mindre reduktioner i timetal og en 

enkelt overflytning til andet børnehus. 

I Funder planlægges en udvidelse af børnehuset pga. tiltagende 

børnetal. 

Valg til 

kostordning 

Orientering: Forældrene i alle børnehuse har valgt at blive i 

kostordningen. 

Redigere 

Kostpolitik 
 

Fakta som input til diskussion: Frekvens af overvægt og fedme 

blandt børn og unge tiltagende og lige nu på ca. 20%. Seks ud af 

ti børn og unge spiser for meget sukker. Næsten 80% af 

sukkeret kommer fra slik og kager mm.  

Institutionens Kostpolitik følger sundhedsstyrelsens 

anbefalinger. 
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Bestyrelsen beslutter at indføre nul-sukker politik i 

institutionen, også ved fejringer og fødselsdage – dette gælder 

også ved fødselsdage afholdt i hjemmene inden for 

institutionstiden. 

Børn, der skal spise morgenmad i institutionen, tilbydes 

fremadrettet havregryn med mælk – der kan derfor ikke 

længere medbringes egen morgenmad. Der indføres derudover 

også formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad i alle 

institutionens børnehuse. 

Den opdaterede kostordning planlægges at træde i kraft efter 

sommerferien. 

 

Kostordningen vil blive evalueret efter jul på baggrund af 

oplevelser og feedback fra forældrene og ledelsen i de enkelte 

børnehuse. 

Andet 

 

 

 

 

 

 


