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Forældre bestyrelsesmøde  
 
Dato: 01.06. 2015 - Sted: Skægkær kl. 18.30-20.30 
 
Deltagere: Alex Grau Hansen, Mette Bjerg Madsen, Mette Marie Pape, 
Kristina Meyhoff, Marianne Hansen, Kjeld Sørensen, Gitte Nielsen, Lisbeth 
Døssing, Lene Ottosen, Annette Frederiksen. 
 
 
 
Referat: 
 
 
1. Orientering fra enhederne 

 
Skægkær: Ny etablering af legeplads står for døren. 

12. juni er der planer om forældrearbejdsdag. 
Kjeld er blevet færdig som motorikvejleder. 
Dagplejen er begyndt at komme i huset hver fredag. 

Klokkeblomst: Dagplejen er begyndt at kommer i huset hver 2. tirsdag. 
 Der har været forældrearbejdsdag for nylig. 

Der har været bedsteforældredag og overnatning for 
storebørnsgruppen. 
Der har været et kostmøde om den nye kostordning – primært 
positiv response. Forældrene vil gerne have information omkring 
kostordningen – f.eks. på forældremødet. 

Kragelund: Karin (tidligere i Skægkær) er startet op i Kragelund. 
1. del af Fremtidens Dagtilbud er afsluttet. Pt. er der pause og 
der startes op på 2. del til august. 

 Der er bedsteforældre dag fredag d. 5. juni. 
 

Ledelsen:  Projekt om overlevering mellem dagplejen og børnehaven, hvor en 
pædagog fra børnehaven deltager på et møde i dagplejen, 
afprøves i Skægkær. 
Skægkær skal være med i et projekt ”tidlig opsporing”. Mere 
info kommer senere. 
Processen om at finde personale til den nye institution i Funder 
er i gang.   

 
2. Orientering fra dialogmødet 

Punktet udskydes til næste møde (Jacobs punkt). 
 
3. Spørgeskemaundersøgelse 
    Eksempler: på at blive inviteret indenfor? Jvf. ref. 
    Fælles handlinger fremadrettet. 
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Der arbejdes med ideen om at indføre opfølgende møder om 
hvert enkelt barn ved 4 års og 5/5½ års alderen. Udover det 
opfølgende møde som allerede afholdes 3-4 mdr. efter barnets 
opstart i børnehaven (ca. 3 år). 
 
Det blev besluttet, at forældremødet flyttes ud i hver enkelt 
enhed og rykkes til slutningen af oktober.  
 
Det blev foreslået, at give forældrene information om skiftet til 
storebørnsgruppen på forældremødet. Et informationsbrev til 
forældrene i april/maj (inden skiftet) kan også være en idé. 
 

       
 
4. Samskabelse 

Projektet omkring frivillighed (2013) gav ikke den store response 
og er efterfølgende blevet afsluttet. 
Punktet udskydes evt. til næste gang (evt. oplæg ved Jacob). 

 
5.  Inklusion 

Punktet udskydes evt. til næste gang (evt. oplæg ved Jacob). 
 

6. Evt. 
Annette fremlagde tanker om, hvordan personalet skal arbejde 
fremadrettet. 
Det blev vendt hvorvidt forældrebestyrelsen kan afholde møder 
(evt. i samarbejde med forældrerådet), hvor de temaer, som 
personalet arbejder med drøftes i forældregruppen. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Referent: Kristina Meyhoff 

mailto:Mail:%20%20skaegkaer.boernehave@silkeborg.dk
mailto:klokkeblomst@silkeborg.dk
mailto:Kragelund.bornehave@silkeborg.dk

