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Mødeindkaldelse 

Deltager:  

 

Lone, Marlene, Christina, Maja, Birthe, Kjeld, Annette, Charlotte, Pernille 

Fraværende:  

 

Astrid 

Referent: 

 

Lars 

Ordstyrer 

 

Birthe 

 

Dagsorden:  

 

Orientering 

Bestyrelsen 

Institutionen 3-Høje 

Ledelsen 

Budget  

 

Forældremødet 

Hvem er på valg? 

Indhold 

 

Strategiplan   

- 3Høje 

 

Vedhæftet 

 

Tilfredshedsundersøgelsen 

Vedhæftet 

Fokuspkt. 

Evt.  

 

Referat:  

 

Orientering 

Bestyrelsen: Ikke noget nyt. Vi afventer kommende Dialogmøde mm. 

Institutionen: 3-Høje arbejder med samarbejdsmodellen og fremhæver, 

at der er nyt informationsmateriale, samt træning til personalet i 

samarbejdsmodellen. 

Ledelsen: Information tages under budget mm. 

 

Budget Budgettet for 2017 er belastet af enkelte langtidssygemeldte.  

Tilgang af børn over forventning især i Funder tilfører yderligere midler 

til institutionen.  
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Forældremødet Til kommende forældremøde er følgende forældrebestyrelsesmedlemmer 

på valg (1 fra hvert børnehus): 

 

- Skægkær - Maja 

- Funder - Nyvalg 

- Kragelund - Pernille 

- Funder-Kirkeby – Afgøres inden forældremødet 

 

Forældremøderne planlægges og afholdes i det enkelte børnehus – 

erfaring viser, at det kan være en fordel at afholde en del af 

forældremødet delt ud i de enkelte børnegrupper.  

Der er interesse for at høre et kort indlæg om fagrelevant emne – f.eks. 

’Fri for mobberi’-initiativet, som to personaler fra hvert børnehus har 

været på kursus i, og som institutionen arbejder med i efteråret. 

 

Strategiplan   

- 3Høje 

Lederteamet i 3-Høje har beskrevet, hvorledes institutionen skal arbejde 

med Koncernledelsens Strategiplan (”Vi fornyer fællesskabet”) for at 

sikre, at personalet tager og føler ejerskab for initiativerne. 

Blandt initiativerne beskrives ’Forældre-café’, som er et 

vidensdelingsarrangement arrangeret af forældrerådene, og kan 

omhandle specifikke initiativer i de enkelte børnehuse – som ’Fri for 

mobberi’ eller ’Motorik’ etc. 

 

Tilfredshedsundersøgelsen Det er tydeligt, at forældre i 3-Høje, ligesom også forældre i hele 

Silkeborg, ytrer utilfredshed med normeringen i det enkelte børnehus og 

graden af udskiftning af kontaktperson. Der skal fremadrettet fortsat 

holdes fokus på stabilitet i personalegrupperne. 

Ledelsen har besluttet fremadrettet at arbejde med især følgende 

punkter: 

- Dokumentation af aktiviteter i dagligdagen i form af dagbog og 

billeder i børnehusene, for nemt at kunne synliggøre de 

tilstedeværende aktiviteter med børnene.  

- Samarbejde med forældrene. Det er et forbedringspunkt, og der 

er synergi at hente ift. det allerede igangværende arbejde med 

Samarbejdsmodellen. 

- Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene. 

Dette initiativ passer meget fint med den igangværende indsats 

’Fri for mobberi’. 

Der er udvalgt emner, enten fordi 3-Høje scorer lavt ift. resten af 

Silkeborg eller der er oplagte sammenspil med andre igangværende 

initiativer. 

Overordnet kan noteres, at den generelle tilfredshed med institutionen 

er bedret og ikke afviger betydeligt fra gennemsnittet i Silkeborg. 

 

Evt.  
 


