
Bestyrelsesmøde den 29. januar 2019 
Sted: Gjern, Søndergade 58 

Klokken: 19.00-21.00 

Dagsorden: 

01: Fællesferiepasning 

Der er i år feriepasning i Grauballe eller en af de andre institutioner der har åbent 
.Det er ikke Søhøjlandet i år . Der er mulighed for at vælge om der skal åbnes et eller 
flere huse i institutionen i 1 uge ud af de 3.  

 Det besluttes ikke at åbne nogen huse , da det giver risiko for flere skift på kort tid. 

Beslutningen gælder for to år ad gangen  

02: Udvidede åbningstider 

For 2 år siden blev det undersøgt om der var behov for udvidede åbningstider. Det 
var der ikke behov for på det tidspunkt. Der er i øjeblikket åben i 51 timer om ugen.  

Der afventes svar på forældretilfredshedsundersøgelsen , hvor forældrene bliver 
spurgt om de kunne ønske sig længere åbningstid . Der er ikke ekstra midler til 
udvidede åbningstider.  

Såfremt det er muligt, ønsker bestyrelsen at læse svaret på undersøgelsen, inden 
næste møde. 

03: Orientering fra de forskellige huse 

 Gjern 
Legepladsen åbner snart.  

 Resenbro 
Byggeriet er slut, alle er flyttet sammen. Der arbejdes på indeklima. 

 Sorring 
Der har været afholdt ansættelsessamtaler til 3 pædagogstillinger, samt en 
vikar for 6mdrs orlov. Desuden også en pædagog til Voel på grund af ny 
vuggestue . 



 Voel 
Der åbner vuggestue, indtil videre for 3 børn, trappes op til 8 børn over de 
næste måneder.  

 Generelt 
Grundet uheld, hvor pult væltede og ramte et  barn, er alle reoler og pulte 
fjernet fra alle institutioner, indtil der kan påsættes ben, således de ikke 
falder ned igen. 

04: Kommunikation/information (Anne) 

 Hvordan kunne vi sammen ramme emnet ind, så vi kan arbejde med det sammen? 
 Hvordan får vi profileret vores børnehuse? 
 Hvordan får vi profileret vores lokalområder? 
 Intern og ekstern information i vores børnehuse 

Det er tidligere besluttet at der skal sendes minimum 3 nyhedsbreve om året fra 
pædagoger og ledelse. 

Der er kommet ny opdatering på daycare. Det er sværere at læse opslag på 
infostandere i huset, man ønsker fra daycare at forældre benytter appen mere.  

Det er vigtigt at nyhedsbreve bliver på daycare i mindst 6 md., før det tages ned, 
således opslaget ikke forsvinder før evt. begivenheder er afholdt.  

Der foreslås ”brushup” for personaler og fokus på at informere forældre om at appen 
er stedet man kan finde relevant info om institutionen. 

Ift. At brande sig udadtil, ønskes mere / opdateret info på hjemmesiden.  

Dette punkt lukkes nu , der var ikke ønske om yderligere drøftelse i arbejdsgrupper . 

05: Den styrkede læreplan 

Personale og ledelse skal uddannes i ”den styrkede læreplan”, der kommer fokus på 
leg og legens betydning for læringsmiljøer. Der vil komme fokus på mindre grupper og 
læring gennem leg.  

Der bliver uddannet fyrtårne, pædagoger som er er bindeled til ”den styrkede 
læreplan”. 



06: Forretningsorden og Håndbog/Udsættes da i alle er inviteret til møde ang. dette 
den 5. februar, se indbydelse. 

Der var ikke andre end Rikke, der havde mulighed for at deltage  

07: Evt. 

Der skal ikke meldes til, kun meldes fra til bestyrelsesmødet. Gerne blot på mail.  

Næste møde 27. marts i Resenbro 

 


