
Hermed dagsorden for kommende Bestyrelsesmøde i På Toppen, Hvinningdal –                             

tirsdag d. 13. april 2021. kl. 19.00 til 21.00.     Invitation til Virtuelt møde følger.           

Sted: Kærsgård, Kollundvej 3 A, Silkeborg 

Foreløbig Dagsorden: 

Velkommen og præsentationsrunde.            

Valg af ordstyrer. Diana 

Referent: René.  

Til stede er: Diana, Julie, Karina, Rasmus G., Lærke, Rasmus L., Nanna, Kenneth, Katrine, 

Karin, Madeleine, Lisbeth, Trine, René, Villy                             

Afbud:           

Godkendelse af dagsorden. Ja, godkendt af alle på det virtuelle møde. 

Godkendelse af dagsorden fra sidste Bestyrelsesmøde.          

         

1. Konstituering af bestyrelsen. 

Valg af formand og næstformand:  Genvalg af Rasmus Gammelgaard som formand og Julie 

Møller Terkelsen som næstformand. 

2.  Vedtagelse af Forretningsorden for Bestyrelsen:  

På bestyrelsesmødet den 5.11.2019 blev vedhæftede forretningsorden for Bestyrelsen i På 

Toppen, Hvinningdal vedtaget.       

Vedtaget                                            Se vedhæftede 

3.  Afslutning  af budgetåret 2020.   

Et forventet overskud, som udmeldt på sidste bestyrelsesmøde, på omkring 500.000 kr.-  

bliver betydeligt større. 

Der er tilført forskellige midler både fra kommunal side og fra staten.                          

Refusioner ifm. sygdom og barsel større end forventet, samt merudgifter ifm. covid-19 – er 

refunderet for hele året (ikke kun for første halvår som udmeldt).  

Overskud 1.598.000 kr.  

Budget 2021: Tilført 1.778.000 kr. (Der kommer et lønløft 2%+puljemidler+statslige midler) 

Dette gør at vi i børnehusene kan holde nuværende normering. Også uden Covid19 midler.  

Vi får 3 pædagogstuderende og 1 PA elev som skal fordeles imellem børnehusene. De kommer 

som ekstra personale oveni normeringen. 

4. Børne - og Ungeudvalgets Dialogmøde med forældrebestyrelser for dagtilbud. 

Virtuelt møde.  D. 27. maj, kl. 19.00 – 21.15.                        

Forældrebestyrelsesformand og 1 bestyrelsesmedlem inviteres til mødet.    

Rasmus Gammelgaard og Julie Møller Terkelsen deltager.                                                                

5. AULA. Bestyrelses overordnede retningslinjer vedr. brugen af AULA -  fortsat:                       

Opslag, Komme/gå , beskeder, fotos. 



Besluttet på sidse bestyrelsesmøde: 

Vi skal have udformet retningslinjer omkring, hvordan vi vil bruge Aula.                                          

Der er stor enighed om at den daglige kommunikation ikke erstattes af Aula.                              

Vi vil ikke bruge det som en ”Facebook” tråd, medarbejdere og forældre imellem. Opslag og 

beskeder skal være begrænset, så det blot er det vigtige der kommer der. Nogle har 2-3 børn 

og det kan betyde rigtig mange beskeder hvis det er om alle mulige småting.  

Der er mulighed for at spørge om billeder må bruges på hjemmesiden, inde i ”stamkort” Så på 

den måde kan vi måske undgå vores interne foto politik, som vi ellers har arbejdet en del med.  

Forslag: Ganske enkelt, at vi spørger de konkrete forældre om tilladelse, hvis vi gerne vil 

lægge et situationsbillede med deres barn på - ud på ”På Toppens” hjemmeside. 

Med udgangspunkt i drøftelserne i dag - udarbejder ledelsen et nyt forslag som forelægges 

bestyrelsen på næste møde. 

6.  Kort tilbagemelding på Påskeferiepasningen – afviklet i 2 børnehuse. 

Der blev holdt feriepasning i Bakkebo og Kærsgård. Der kom i alt 27 børn i de 2 huse. AULA 

tilmeldingsplatformen fungerer stadig ikke optimalt. Derfor har børnehusene været i kontakt 

med de forældre som ikke havde svaret eller havde tilmeldt sig for at få et præcist svar. Dette 

var en god prioritering ift at vi ikke bruger unødige personale ressourcer.  

Sommerferien afholdes samlet i 1-2 af husene på Toppen. 

7.  Midt i en Covid-19 tid: 

     - Status, udfordringer og spørgsmål? 

Forældrekontakten er svær. Børnehusene skal forsøge at have fokus på muligheden for at 

holde samtaler online.  

Desværre mange aflyste forældrearrangementer.  

Mangler info vedr. skolestart og overleveringsmøder. 

Stor ros til personalet i alle børnehuse – for håndteringen.  

 

8. Her & Nu. 

Nyt fra personalerepræsentanter og ledelse:  

Medarbejdere: 

Der er mange gode og flotte aktiviteter i gang i alle børnehuse: Affaldsindsamling, Ny bålhytte, 

Eventyrprojekt, Barnets dag, Forårstema, Værdidrøftelser, Båldag, kunstprojekt, mig og min 

familie…. 

Ledelse: 

Medarbejdere på kursus: 

Sprog i fokus, socialinklusion 

Ønsker personale der vil tage vejleder uddannelse 

Teltene ændres til faste halvtage i børnehusene. 

Regnbuen ny bålhytte. 

Vi ansætter ny inklusionspædagog – pr. 15/5. 



 

  

9. Næste møde:  

Kommende møder? 

UGE 40 forældremøder er planlagt. 

Næste møder:  

Onsdag 25. august – Regnbuen 

Torsdag 28. oktober – Hvinningdal. 

 

Punkter? 

Den nye styrkede lærerplan 

Princip vedr. AULA 

Status Covid 19 situationen 

Tilbagemelding fra dialogmødet 27. maj.  

Et pædagogisk tema? 

Indhold på forældremøder(Foredragsholder) 

 

Med venlig hilsen                 Referent 

                                                 Villy.                              René. 

 

   


