
Bestyrelsesmøde i daginstitutionen Søhøjlandet den 27. august 2019 
 

Sted: Gjern 

Klokken: 19.00-21.00 

 

Dagsorden:  

 

1: Godkendelse af referat 

 

2: Orientering fra de 4 børnehuse 

- Sorring: Stor tilgang af vuggestuebørn medfører overvejelser om at lave en 

gruppe af de største vuggestuebørn i en af de ledige børnehavestuer, dels pga. 

pladsudfordringer dels for at skabe de bedste rammer for børnene i 

overgangen til børnehave. Der kommer pædagogisk tilsyn i oktober/november 

med primært fokus på ”læringsrum” og ”børneperspektiv”. 

- Gjern: Faldende børnetal pga. færre tilflyttere til byen end vanligt medfører 

ændringer i strukturen i huset. Personalet er gode til at samarbejde på tværs 

af de vanlige stuer. En udfordring at dække alle arealer i hus og på legeplads 

med den bemanding, der er i huset. Børnene nyder godt af, at der er god plads i 

huset og mulighed for at lave små grupper. Der kommer pædagogisk tilsyn i 

oktober/november med primært fokus på ”læringsrum” og ”børneperspektiv”. 

- Voel: Vuggestuen er kommet rigtig godt fra land med stor tilgang af børn. 

Børnehave-mellemgruppen er moderat presset på plads. 

- Resenbro: Det går godt. Alle er samlet på samme matrikel, og det er dejligt. 

Ådalen er omlagt til legestue for dagplejen. 

 

3: Ansættelse af pædagoger 

- Tre faste pædagogstillinger i hhv. Voel, Gjern og Sorring er besat vha. 

overflytningsstillinger. 

 

4: Forældremøder i de 4 huse 

• Formandens beretning 

o Noter til indhold: normeringer, forældretilfredshed, den varslede 

omstrukturering af institutionen, hvad laver bestyrelsen og hvilken 

funktion har vi (fx med til ansættelsessamtaler, sparring med ledelsen), 

mødefrekvens i bestyrelsen, fortælle, at man i bestyrelsen har et godt 

fællesskab og løfter blikket, så det ikke kun handler om ens eget barns 

trivsel. 



• Gjern og Sorring starter samlet med et fælles forældreoplæg med fokus på 

”Fri for mobberi”. I Voel kommer talepædagog Søren Nyholm og holder et 

oplæg om sproglighed. Resenbro-oplægget er ikke faldet helt på plads endnu. 

• Valg 

• Oplæg 

 

Flere børnehuse er udfordret af svigtende deltagelse fra forældre til 

forældremøderne.  

Ide til forældremøde: Stile efter højere forældre-engagement, så forældrene ikke 

er passive, men kommer på banen. Stil efter emner, der inspirerer, engagerer, 

provokerer, skaber debat, øger forståelsen, fx 

- Generel information om Aula (når det bliver udrullet) 

- Klar til læring 

- Sukker 

- Bevægelse 

- Prøver og tests 

- Drenge og piger 

- Skærmtid 

- Drilleri og mobning 

- Legeaftaler 

- Fødselsdage/fester (inspiration fra http://sproggren.dk/wp-

content/uploads/2015/12/PUST_LIV_I_FORÆLDREMØDET_Sproggren-

2019.pdf)  

Der skal gerne både være noget til nye forældre (der har brug for at høre, hvilken 

type flyverdragt og støvler, de skal vælge) og 

flergangsforældre (der har mere brug for 

debatten). 

 

5: Evt. 

Opfordring til lokale Facebookgrupper for 

børnehavebørn, hvor man kan have debat og 

opslag om relevante ting. 

 

Punkter til næste gang! 

Aula giver mulighed for intern kommunikation 

mellem forældre -bestyrelsen skal være på 

forkant og udstikke retningslinjer. 
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