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Bestyrelsesmøde d.30.maj 2017 

Kl.19.00 – kl. 21.30 

Funder Børnehus, Funderskolevej 9 A 

 

Mødeindkaldelse 

Deltager:  

 

Lars, Lone Keld, Louise, Marlene, Astrid, Charlotte, Marianne, Birthe, 

Annette, Jacob 

Fraværende:  

 

Maja, Pernille 

Referent: 

 

Jacob 

Ordstyrer 

 

Birthe 

 

Dagsorden:  

 

Møde med skole -

bestyrelsen i Funder 

 

 

Vedr. fælles foredrag 

Skolebestyrelsen var på besøg, og vi drøftede den fremtidige 

samarbejdsflade mellem børnehus og skolen. 

Vi besluttede at se tiden an og starte i børneniveau. Næste møde er 

marts 2018. 
 

Orientering 

 

 

 

Bestyrelsen 

Funder Børnehus har lavet en infopjece til nye forældre på foranledning af 

forældrerådet. 

 

Institutionen 3-Høje 

Veloverstået arbejdsdag i Skægkær – arbejdsdagen i Kragelund og Funder 

blev aflyst og udsat til efteråret. 

Bedsteforældredag veloverstået i Funder Kirkeby med god tilslutning. 

”Fri for mobberi” – indsats i hele 3-høje, som der arbejdes med. 

 

Ledelsen 

Fælles: Der skal udarbejdes en beredskabsplan for hvert børnehus, og 

personalet vil sammen med ledelsen udarbejde en meningsfuld plan der 

passer til børnehavebørn og deres hverdag. 

Kragelund – dagplejen skal være en del af børnehaven med legestue. 

Funder Kirkeby – undersøger at om man kan udvide vuggestuen med 15 børn 

så de når op på 30 børn. Mellemgruppebørnene i børnehuset er få børn og 

derfor arbejdes der på at få børnene til at deltage 2-3 dage i Funder 

børnehus med personale. Forældrene inddrages i processen og bliver 

indkaldt til møde.  
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Samarbejdsmodel 

 

 

Skægkærs erfaringer (Gitte) 

 

I september skal hvert personale opkvalificeres til at arbejde med det 

kommunale initiativ Samarbejdsmodellen. Hvert personale skal på kursus i 19 

timer, og derfor må forældrene forvente at der vil være vikarer i denne 

periode. 

Indholdet i samarbejdsmodellen præsenteres og drøftes på mødet i august. 

 

 

 

Evaluering af IT 

politikken 

 

Charlotte fortæller om børnenes brug af medier/IT i hverdagen 

 Skægkær: Bruges til leg og læring (Fotospillet/silke), Bookcreator, 

lavet små film. 

 Funder: Bruges ikke af børnene, men regner med at komme i gang 

med arbejdet snart. En smitte er udarbejdet. 

 Kragelund: Arbejdet med 1 bestemt app på tiden – men bruges også 

til fremvisning/videnssøgning. Apps der bruges  Fotospillet/silke), 

Bookcreator 

Medieetik er også drøftet med børnene 

 Funder Kirkeby: Arbejder mere med apps, så det indgår i lege og 

aktiviteter, og medieetik. Arbejder på en fælles linje for brug af 

Ipads i dagligdagen. 

 

Forældrebestyrelsen anbefaler at der ikke må spilles på Ipads i 

børnehusene, og hvis man som forældre er i tvivl om brugen kan man rette 

henvendelse til personalet og spørge ind til formålet med aktiviteten. Dialog 

er vejen, da der er mange gråzoner. 

 

Arbejdet med IT kan tages op til forældremøde i efteråret for at 

synliggøre arbejdet. 

 

Charlotte fortæller om personalets brug af medier/IT i hverdagen 

Er vedhæftet nedenfor 

 

Inden sommerferien er alle 4 børnehuse på GO – ligesom Google, men der 

kan også lægges personfølsomme data her.  

 

 

Godkendelse af 

Alkoholpolitikken 

 

Vedhæftet 

Vi drøftede en fælles alkoholpolitik for 3-høje. 

Det betyder bla. At der ikke må nydes alkohol til børnehusenes 

arrangementer. 

Indholdet er godkendt  

 
 

3- Højes deltagelse i 

forældrenævnet 

Konstitueret sig anderledes – da ingen ønskede at formand. Konstitueret sig 

som en kernegruppe der koordinerer de fælles opgaver. Besøg fra FOLA, 

der fortalte om kurser for forældrebestyrelsesmedlemmer. 
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Agenda er budget og valgår 

Tilførelsen til børneområde som var lovet er trukket tilbage. Nævnet 

forsøger at holde politikerne op på løftet. 

3 mål 

1) Bedre normering (Vi lægger i den lave ende i forhold til resten af 

landet) 

2) Undgå at personale står alene med større børnegrupper 

3) Mere tid sammen med børnene 

 

Lars vil gerne deltage i Forældrenævnets møder og aktiviteter men ønsker 

en suppleant (Marlene melder sig – dejligt) 
 Næste møde: 

Tilfredshedsundersøgelsen drøftes – men den lægges på Daycare og 

hjemmesiden snarest muligt. Ledelsesteamet drøfter også indholdet. 

 
 

 


