
Hermed dagsorden til Bestyrelsesmødet i På Toppen, Hvinningdal –                             

Onsdag d. 25. august 2021. kl. 19.00 til 21.00.               

Sted: Regnbuen, Buskelundhøjen 233. 

Dagsorden:           

Valg af ordstyrer.  

Referent:  Mette K.  

Til stede er: Diana, Julie, Karina, Rasmus, Lærke, Nanna, Kenneth, Katrine, Karin, Linda, 

Maiken, Lisbeth, Trine, Villy, Mette.   

Afbud:   ingen         

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt 

Godkendelse af dagsorden fra sidste Bestyrelsesmøde:  godkendt             

 

1. Den nye Styrkede læreplan. Pædagogisk tema. 

Præsentation af den nye styrkede læreplan (som der fortløbende arbejdes på).                                 

Oplæg ved Mette Kjærgaard.                                 

- Udvælgelse af afsnit til drøftelse, samt hvilken del af læreplanen evaluerer vi på til næste år? 

Her foreslås Temaerne: ”Krop, Sanser og Bevægelse”, samt ”Natur, Udeliv og Science, da det 

er kommende temaer vi skal arbejde med i alle 4 børnehuse.        Se bilag 

Ref.: Gennemgang af den samlede styrkede læreplan for På Toppen Hvinningdal, med fokus på 

opbygningen og processen med fokus på medarbejder inddragelse. Bestyrelsen bemærker at 

den vidner om at der bag det daglige arbejde ligger mange faglige overvejelser. Den samlede 

læreplan skal evalueres i 2023. I foråret 2022 vil Silkeborg kommune sættes fokus på Natur, 

udeliv og science gennem netværksmøder for personale. Det sammen gør sig gældende for 

Krop sanser og bevægelse i efteråret 2022.  

Bestyrelsen har tidligere deltaget i evalueringen af de gamle læreplaner og ønsker at have to 

temaer på det næst års tid. Det bliver Natur udeliv og science, samt et element fra det 

pædagogiske grundlag som tages op til drøftelse i bestyrelsen. 

2. Principper vedr. AULA:                                                                                                             

Ledelsen udarbejder et nyt forslag som forelægges på kommende bestyrelsesmøde. Bilag til 

drøftelse.                                                                               Se bilag 

Ref.:  

Der drøftes rettelser til dokumentet. Relevansen af opslaget 

Til forældremøde ønsker bestyrelsen at tage pulsen på forældres oplevelse af aula. Hvad man 

tænker om brugen af aula. Dialogen er rammesat af bestyrelsen. Medarbejderne formidler 

forventningerne til hvor forældre finder informationer, som punkt til ude på stuerne. 

Dagligleder samler op på erfaringer i de enkelte huse og viderebringer til bestyrelsen. Vi 

evaluerer brugen af Aula i juni 2022 i forældrebestyrelsen. 

Medarbejder tjekker komme/gå flere gange daglig, mens beskeder og opslag tjekkes 1-2 

gange ugentligt, der tilføjes i anvendelsesprincipperne at medarbejderne vurderer relevansen 

af opslagene.  



   

3. Status på Covid-19 situationen.   

    Afventer i skrivende stund udmeldinger om reviderede retningslinjer.                                             

 Hertil bl.a.                                                                                                                                 

 - Aflevering ude og inde                                                                                      

 – børnegrupper på tværs af stuer og zoner                                                                                                        

 – ingen sociale arrangementer, sommerfester aflyses                                                     

 - børnefødselsdage                                                                                                      

 - Morgenmad i børnehusene.                                                                                      

 - Madpakker som en del af kostordningen           v/ Rasmus 

Ref.: Vi havde forventet nye retningslinjer i august, men det er dagsdato ikke modtaget. Dog 

er følgende ændret nu: Vi går på tværs i de enkelte huse både ude og inde. Vi må ikke afvikle 

sommerfester. Forældremøderne kan besluttes af bestyrelsen at afvikles for hvert børnehus 

særskilt og særskilt børnehave og vuggestue på hver sin aften i uge 40.  

Børnefødselsdage: børnene må gerne medbringe noget hjemme fra og den voksne hjælper 

med at dele ud. Det skal fortsat være i overensstemmelse med det enkelte børnehusets 

kostpolitik.  

Morgenmad i børnehusene: erfaringer før COVID-19 var at få gjorde brug af tilbuddet om 

morgenmad. Tiden uden morgenmad er erfaringen, at det har givet god ro at undvære 

morgenmaden, nu med et større fokus og nærvær på børnene der møder ind. Det besluttes 

efter drøftelse at vi stopper med at tilbyde morgenmaden i alle børnehusene. Børn som møder 

meget tidligt ind, tilbydes mulighed for at man medbringer noget som barnet selv kan sidde 

med. Det medbragte skal være i overensstemmelse med det enkelte børnehus kostpolitik. 

Villy laver skriv om gældende retningslinjer og opdateringer som deles på Aula.      

Der drøftes hvorfor nogle huse har madpakker om formiddagen/eftermiddagen. Der har været 

forskel på forskellige huse siden opstarten i 2011. Forældrebetalingen skal bruges på kost. Der 

er forskellige lønudgifter i husene derfor ser ordningerne også forskellige ud. Villy orienterer, 

om at vi er udfordret på at få kostordningerne til at hænge sammen, da vi ved større 

reparationer selv skal afholde udgiften, f.eks. et nyt køleskab. Det aftales at henvendelse fra 

Regnbuen angående eftermiddagsmadpakker drøftes med dagligleder.                   

4. Dialog om Brug af cykelhjelm i børnehuset ved “cykeldage” og generelt.  v/ Julie 

Ref.: forældrehenvendelse om hvorfor der ikke bruges cykelhjelm på en cykel dag. På 

legepladsen har vi ikke cykelhjelm, snore og halstørklæder på grund af kvælningsfare. Vi 

anvender altid cykelhjelm, når vi er ude i trafikken og kører på asfalt. I Hvinningdal børnehus 

ses grusbanen som en forlængelse af legepladsen og derfor bruges der ikke cykelhjelm på 

grusbanen. En af begrundelserne er at børnene også leger i det nærliggende krat.   

Det er institutionslederne der er ansvarlig ift. at vurdere sikkerhedsrisikoen. I Hvinningdal 

børnehus laves et skriv til forældre om forklaringen på overvejelserne om brugen af cykelhjelm 

ved næste cykel dag   

5. Dialog om Førskoleprojekt i Silkeborg kommune. Nogle klynger skal udvælges til 

forsøg med førskole fra maj 2022. Har vi som bestyrelse mulighed for at påvirke det? F.eks. 

ift. om vi ønsker at fortsætte med nuværende praksis eller gerne vil førskole.     v/Julie  

Ref.: umiddelbart ser det ikke ud til at blive aktuelt.   



6. Tilbagemelding fra dialogmødet d. 27. maj – med Børne - og Ungeudvalget og   

forældrebestyrelser for dagtilbud.                        v/ forældrerep.    

Ref.: udsat    

7. Forældremøder i uge 40?                                                                                                                 

 - Hvordan? Oplægsholder?        

Ref.: forældremøder afholdes husvis som to møder, et for vuggestuen og et for børnehaven. 

Forældrerepræsentanterne mødes via teams, hvor de forbereder beretning. Julie og Rasmus 

laver udkast hertil.   

Forældrerepræsentanterne i de enkelte huse fremlægger beretningen. Dagligleder følger op på 

hvem der er på valg. Personalet formidler en udvidet smitte over et tema f.eks. Fri for 

mobberi.  

Alle forældre ønsker at genopstille.                                                                      

8. Her & Nu. 

Nyt fra personalerepræsentanter og ledelse:  

Medarbejdere: 

Ref: udgår pga. tidsmangel 

 

Ledelse:  

Ref.: Status på sommerferiepasningen 2021: Uge 28 var tilmeldt mellem 27 og 22 børn.                

Uge 29 var tilmeldt mellem 18 og 12 børn, samt uge 30 var tilmeldt mellem 13 og 14 børn.  

Sommerferiepasning bliver fremover i den enkelte daginstitution som varetager pasningen, 

dog med mulighed for at gå sammen med en anden institution, ex en naboinstitution.    

Ansættelse af ny dagligleder i Regnbuen er i gang og vedkommende forventes ansat pr. 1. 

oktober.  

Kapacitetsudfordringer i området, da der fødes mange børn. Vi arbejder på at løse 

kapacitetsudfordringer med forskellige lokale tiltag. 

Årlige forældresamtaler genoptages igen, de har været mere eller mindre på pause i corona 

tiden.   

 

9. Næste møde:  

Torsdag 28. oktober – Hvinningdal. 

Punkter? 

 

   


