
Dagsorden til Bestyrelsesmødet i På Toppen, Hvinningdal –                                                 
Tirsdag d. 26. april 2022. kl. 19.00 til 21.00.               

Sted: Børnehuset Bakkebo, Hvinningdal Kirkevej 2. 

Foreløbig Dagsorden:            

Valg af ordstyrer: Eva                                                                                                              
Referent: Mette                                                                                                                                
Til stede er: Diana, Julie; Rasmus G, Lærke, Jens, Nanna, Anne Marie, Kenneth, Katrine, 
Nadia, Karin, Linda, Maiken, Lisbeth, Trine J, Mette, Eva, Villy   

Afbud: Rasmus lund, Emmeli,  

Godkendelse af dagsorden:  Godkendt                                                                                          
Godkendelse af dagsorden fra sidste Bestyrelsesmøde:  blankestemmer tæller som ja 
stemmer, rettet referat medsendes dette referat.  

1.  Tema: Leg i de nye styrkede pædagogiske læreplaner.  

Med udgangspunkt i den Pædagogiske læreplan for På Toppen, Hvinningdal sættes fokus på 
børns Leg. ”Legen har en værdi i sig selv, og skal være en gennemgående del af den 
pædagogiske tilrettelæggelse for børnene i deres hverdag i institutionen På Toppen, 
Hvinningdal.                                                                                    s. 6 i Pæd. læreplan… 

I dialogen kan tages udgangspunkt i følgende spørgsmål:  

 Når I læser det pædagogiske grundlag i afsnittet om leg, hvad genkender I fra jeres 
barns daglig dag.  

 Hvordan tænker I at man som forældre generelt støtte op om legen i daginstitutionen? 

Ref.:  

Generel drøftelse på tværs af børnehus om hvad der genkendes; tydelige legezoner, lege tager 
udgangspunkt i børnenes interesser, legegrupper at følge børnene, lege i storbørnsgruppen – 
vi leger skoleforberedelsen leges ind, at de selvvalgte lege bliver aktiveret.  

Hvordan påvirker legen børnefællesskabet og inklusion – deltagelses muligligheder, drøftelse 
om værdien af lege på tværs af alder i børnehaven, lege for drenge og piger vilde og stille 
lege, forskellige tilbud til alle.  

2. Årsregnskab 2021.  

 Årets resultat. Et plus på 371.714 kr. 
- Kompensation baseret på Covid-19 udgifter 
- Lønopfyld 
- Slides – vækst i ”antal børn”. 

 Ny tildelingsmodel 
- ”Vækst i 2022”, fyldte børnehuse, minimumsnormeringer /regeringspulje – 

normeringsløft 2022. 

Ref.:  

Bilag deles ud. Vi er vækste i vores budgetter på 9% og vækst børne for på 8 %. Dagtilbud en 
tilvækst på 5 % på børn. Budgettet i 2021 var på 31 millioner og der er overført 1,3 % til 
2022.  

Vi har fået covid-19 kompensation svarende til 60% af de udgifter som vi har haft herpå. 

Ved mere end 30 dages sygefravær har vi fået 85% ifh. gennemsnitslønnen.  

På baggrund af regeringspuljemidlerne til minimumsnormeringer forventer vi en opnormering 
på 3,5 stilling til fordeling mellem husene. Daginstitutionen På toppen er udfordret på at tage 
børn ind ude fra, fordi der skal være plads f.eks. til søskendebørn.  



Ny tildeling gennemgås. Målet er at styrke gennemsigtigheden i budgetter og normeringer. Det 
skal give politikerne bedre mulighed for at se hvordan politiske beslutninger udmøntes samt at 
sikre mere gennemskuelige budgetforudsætninger for ledergruppen, og for at det lokale 
ledelsesrum kan prioriteringer.  

3. Forældresamarbejde i de enkelte huse. 

Som en del af implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan skal alle 
dagtilbud i læreplanen formulere: 

 Hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af det 
pædagogiske læringsmiljø for børn 

 Hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældre om børns læring. 
                                                                                      s. 8 – 12 i Pæd. læreplan… 

Der skal i bestyrelsen udarbejdes enkelte principformuleringer for de to punkter – udarbejdet 
ultimo 2022. En sommer-, efterårsproces for bestyrelsen… 

 Tanker om processen? Åbent dagtilbud? Hvad skal formen være… 
 Forældremøder i uge 40 – fælles tema. 

Ref.:  

Med udgangspunkt i den nuværende afsnit om forældresamarbejdet i den styrkede læreplan 
skal der på bestyrelsesmødet arbejdes med materialet fra DCUM omkring principper for 
forældresamarbejde. Samt udarbejdelsen af principper til det åbne dagtilbud. Vi stræber efter 
at bilag sendes i god tid, inden næste bestyrelsesmøde.  

Forældremøder ønsker om at der kommer en oplægsholder ude fra, f.eks. børne fysioterapeut, 
børn og kræsenhed, sprog udvikling. Lærke undersøger muligheden for børne fysioterapeut og 
Lederteamet kontakter en talehører konsulent, sundhedsplejerske om muligheden for oplæg.  

 
   

4. Status & orientering om fotopolitik   

 Billeder på Aula. Et vedholdende punkt der popper op… 

Ref.: I forbindelse med GDPR – lovgivningen i 2018 gjorde at vi udarbejdede et særligt 
samtykke til deling af billeder for daginstitutionen På Toppen. Men med indførelsen af Aula i 
2021 stoppede vi med brugen af de fysiske sedler og i stedet bruge Aulas funktion. Vi valgte at 
afvente en egentlig billedpolitik fra silkeborgkommune. I januar blev vi opmærksomme på at 
Datatilsynet har udarbejdet ”tjekliste til vuggestuer og børnehaver ved brug af billeder og 
video”. Vi kan læse at langt hovedparten af alle de billeder vi bruger i børnehusene i 
datatilsynets vejledning, ikke kræver samtykke fra forældre/medarbejdere. Forventningen er 
at funktionen i Aula forsvinder men hvornår og hvordan vides ikke. Silkeborg kommune har 
valgt at vi fortsætter med brugen af samtykke i aula fordi man afventer fra KL. 

5.  En ansættelsesproces ifm. ansættelse af ny institutionsleder – formodentligt med 
ansættelse pr. 1. august 2022. 

- Farvel og tak for denne gang. 

Ref: Villy takker for samarbejdet.   

Orientering og ansættelsesudvalget og at Mette konstitueres frem til ny institutionsleder 
tiltræder. Der afholdes afskedsreception den 25. maj for Villy på Scandic mellem 13-15 

6. Her & Nu.  

Nyt fra personalerepræsentanter og ledelse:  

 Medarbejdere: 
 Ledelse:  



Ref.: Punktet udskydes til næste gang 

7. Næste møde:  

Kommende møder 2022:                                                                                                                             
Tirsdag den 26. april Bakkebo – forældremøder                                                                                   
Onsdag den 31. august – Regnbuen                                                                                              
Torsdag den 3. november - Hvinningdal Børnehus.  


