
Dagsorden til forældrebestyrelsesmødet På Toppen, Hvinningdal  

                  Onsdag d. 31.8.2022 kl. 19.00 til 21.00 

Sted: Regnbuen, Buskelundhøjen 233 

Mødeleder: Pia Mildahl Hammershøi 

Referent: Ida 

Til stede: Mette Kjærgaard, Maiken Vandborg, Ida Strand Monrad, Trine, Lisbeth, Karin, 

Nanna, Lærke, Julie, Diana, Nadia, Pia, Katrine 

Afbud: Jens, Rasmus  

1. Godkendelse af dagsorden – ingen indvendinger 

2. Godkendelse af referatet fra mødet d. 26.04.2022, samt fra 31.01.2022 - godkendt 

3. Tema. Forsættelse fra sidste møde, i relation til vores lokale pædagogiske læreplan. (Se 

vedhæftet materiale fra DCUM og afsnit fra læreplan) 

a. Principper for forældresamarbejdet –  ”Som forældre er vi rollemodeller, som 

dagtilbuddets børn lærer af, når vi kommer og går i dagtilbuddet” -F.eks. ved at 

sige goddag og farvel til alle  

b. Principper for sammenhænge med lokalsamfund 

-Eksempler:  

-invitere forældre ind, som viser beskæftigelse/fritidsinteresser/kæledyr 

-Invitere naturvejleder 

-Forældrebank/idébank 

-HA85 + ØBG 

-Skolens bibliotek 

-Kræs for krop 

-Kirken 

-Aqua 

-Fritidsgården 

-Museumsbesøg 

-Jorn museet 

Det aftales at der samles op i lederteamet og pædagogisk udvalg 

 

4. Orientering vedr. Aula og fotopolitik. Det er ikke længere et krav med samtykke ift 

billeder på Aula. De nye regler er trådt i kraft. Det gælder dog stadig at skal et billede 

af et særskilt barn på hjemmesiden, kræves der samtykke fra forældre. 

 

5. Opsamling på Dialogmødet d. 8.06.2022 

Julie og Mette deltog i Dialogmødet vedr. krop, sanser og bevægelse. Julie opfordrer til at 

vi bestyrelsen prioriterer at deltage i disse dialogmøder, da det giver en mulighed for at 

komme i dialog med politikere. 

6. Økonomi 

a. Besparelse – Pia orienterer om den økonomiske opbremsning i Silkeborg 

kommune. Vi skal i år spare 1 % af vores budget svarende til 315.000 kr. Det 



overskud der overførtes sidste år 372.000 kr, skal overføres igen i år. Der skal 

laves et tilsvarende overskud i år. Besparelsen blev varslet inden sommerferien. 

På Toppen har lavet en række økonomiske tiltag siden maj måned, for at 

imødekomme de nødvendige besparelser. Vi sparer på det kolde – ikke det 

varme. Dvs. der er lukket for indkøb af materialer, men der bliver ikke sløjfet 

stillinger. Nogle nyansættelser udskydes i et par måneder, hvor vi bruger de 

ressourcer vi har, for derigennem at spare nogle lønninger. Forældremødet i 

oktober bliver uden oplægsholder, for at spare nogle penge der. 

b. Aktuelle situation 

Pga. den aktuelle situation med personalemangel i Bakkebo, er de lavet en 

aftale med Regnbuen om at låne en pædagog Ronni ud til Bakkebo i en periode 

på ca. 2 mdr. Personalet er informeret. 

 

7. Her og Nu 

a. Nyt fra medarbejdere- orientering om hverdagen i husene 

b. Nyt fra ledelse – Der orienteres om at den nye tilsynsmodel kræver 

forældredeltagelse. Det vil gå på skift, og denne gang bliver det en 

forældrerepræsentant fra Hvinningdal. Vi opfordrer til at I selv melder en 

frivillig ind på den opgave til Pia. Datoen for tilsynet bliver sendt ud fredag, og 

vi sender den videre til forældrebestyrelsen så de kan melde ind. 

c. Valg til kommende bestyrelse på forældremødet: 

På valg: Diana, Lærke (genopstiller ikke), Rasmus (genopstiller ikke) Nanna 

(genopstiller), Kenneth (vides ikke om han genopstiller) Nadia (vides ikke) 

Emily (suppleant) 

Bestyrelsesrepræsentanterne fra de enkelte huse holder årsberetning.  

Lederteamet laver indkaldelse til forældremødet. 

Lederen hjælper med valget. 

 

Med venlig hilsen 

Rasmus og Pia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forældrebestyrelsen 2022 – forberedelse til valget 2022 

  Børnehus Valgt ind Genopstiller  

Formand Rasmus Gammelgård Regnbuen 2020 Nej  

Næstformand Julie Møller Terkelsen Hvinningdal  2021  

Repræsentanter Lærke Hofgaard Møller Regnbuen 2020 Nej 

 Diana B. Christiansen Hvinningdal 2020 ? 

 Nanna Pape Møller 

Jakobsen 

Kærsgård 2020 Ja  

 Jens Baand Hejlesen Kærsgård 2021?  

 Kenneth Mæng Nielsen Bakkebo 2021?  

 Katrine Rønløv Bakkebo 2021?  

Suppleanter Rasmus Lund Regnbuen 2021  

 Emmelie Krog Hvinningdal 2021  

 Anne Marie h. 

Salomonsson 

Kærsgård 2021  

 Nadia Simonsen Bakkebo 2021  

Medarbejderrepr

æsentanter 

Karin Madsen Hvinningdal   

 Maiken Vandborg Regnbuen   

 Lisbeth Birgitte Kjeldsen Kærsgård   

 Trine Møller Jensen Bakkebo   

Personalesupplea

nt 

Linda Marianne Dam 

Christensen 

Hvinningdal 2021  

 


