
 

 

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.20. november 17 

Funder Kirkeby Børnehus 

Kl.19.00 -21.00 

Mødeindkaldelse 

Deltager:  

 

Birthe, Michael, Janni, Morten, Louise, Stine, Mette, Louise, Lonni, Michelle, 

Susanne, Kristoffer, Majken, Ulla, Lajla, Annette, Lars 

Fraværende:  

 

Maja, Linda, Lone, Maiken,  

Referent: 

 

Lars  

Ordstyrer 

 

Birthe 

 

Referat:  

 

Konstituering 

Birthe fortsætter som formand 
Stine er næstformand 
Louise referent 
Lars fortsætter som referent 
 

 

Orientering 

Fra bestyrelsen: 

 

Birthe og Annette deltog i Dialogmøde i begyndelsen af november. 

Temaet på mødet var budget for 2018. Budgettet for Børn og Unge 

området baseres på prognoser vedr. befolkningssammensætning mm. 

Der blev diskuteret bla.a. lukkedage, budget generelt og samarbejde 

med Forældrenævn Silkeborg. 

 

Institutionen 3-Høje: 

 

Der har været forældremøde i de fire børnehuse med fint fremmøde, 

formandsberetning, valg til bestyrelse, samarbejdsmodellen mm. 

3-Høje har fået nyt logo, som bedre afspejler institutionens 

sammensætning af børn og de fire børnehuse. 

Arbejdet med Samarbejdsmodellen er gået i gang i 3-Høje og der er 

allerede udformet trivselsvurderinger. 

Budgettet ser forbedret ud i år i 3-Høje. 
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Forretningsorden 
(vedhæftet) 
 

Suppleanter vil fremadrettet være velkomne til at deltage i de 

almindelige bestyrelsesmøder på frivillig basis, dog uden stemmeret – 

Annette undersøger forhold vedr. stemmeret, når suppleanten 

erstatter et bestyrelsesmedlem. 

 

Forretningsordenen er opdateret i fællesskab.  

 

 
Evaluering af 
forældremøderne 
Form og indhold 

 

Forældremøderne er typisk inddelt i to faser. 

 

Først en fælles opstart, som indeholder formandsberetningen, valg til 

forældrebestyrelse og forældreråd, samt beretning om arbejde med 

strategiske målsætninger i det enkelte børnehus og institutionen (i år 

Samarbejdsmodellen og Fri for mobberi). 

 

Anden fase af møderne afholdes i de enkelte børnegrupper, hvor 

dagligdagen i gruppen og børnenes trivsel diskuteres i større detalje. 

 

Der er tilfredshed med strukturen for forældremøderne. 

 

 
Kommende møder i 2018 

- 5.marts  
- 28.maj       
- 27.august 

19.november 

 

 

Andre temaer, som 
forældrebestyrelsen 
gerne vil diskutere på 
tværs af Institutionen. 
 

 

• Overvægt blandt børnene. Hvordan håndterer institutionen 

kost og bevægelse i forhold til at sikre sundhed og trivsel hos 

børnene? Kan vi understøtte en tilgang til fest og fejring, der i 

mindre grad har fokus på indtag af usund kost? Der er 

forskellige holdninger til kostpolitik og retningslinjer vedr. 

medbragt mad til fejring af fødselsdage mm. Institutionens 

kostpolitik tages op på et af de næste bestyrelsesmøder. 

• Dilemma vedr. budgetknaphed og muligheden for at søge 

eksterne fonde eller bidrage selv.  

• Kom tættere på dit barns hverdag. Forældreinvolvering i af 

pædagogiske tiltag i de enkelte børnegrupper. Hvordan kan 

forældre deltage i diskussionen af den pædagogiske tilgang i 

det enkelte børnehus og den enkelte børnegruppe? Dette kan 

blandt andet bearbejdes under overskriften Samskabelse og 

vedrører også kommunikation forældre og børnehus imellem. 

Hvordan støtter forældrebestyrelsen denne proces i de 

enkelte forældreråd? 

 


