Forældrebestyrelsesmøde i Kærsgård
Onsdag d. 23.01 2019 kl. 19-21

Fremmødte: Helle, Villy, Anne, Line, Lotte, Julia, Thomas, Mia, Trine, Lone merete,
Ana, Sarah, Dianna, Lærke,
Fraværende: Maria

Dagsorden:
1. Velkommen
2. Valg af referent og ordstyrer.
--> Sarah Poulsen er referent. Helle er ordstyrer.

3. Nyt fra husene
• Nyt fra personalerepræsentanter og ledelse
--> Fra Regnbuen: I børnehaven er storebørnsgruppen på skolebesøg – til de skole
hvor det er planlagt at børnene starter. Pr. 1/6 når de op på 25 børn fordelt på 2 stuer,
hvoraf der er mange 3-årige. Derfor trækkes de store børn ud i en gruppe for sig, som
får særlige aktiviteter i første halvdel af dagen. Fra tirsdag-fredag op til sommerferien.
Fra vuggestuen: der arbejdes med relationer og venskaber. Tema: familiehuse. Besøg
fra Bakkebo – det gik godt. Vuggestues storebørnsgruppe arbejdes der med tre ting: 1)
ture ud af huset for motorik 2) finmotorik på værksted 3) Bevægelse og motorik.
--> Fra Hvinningdal Børnehus: Gældende både fra vuggestue og børnehave: Nyt
lærerplanstema: Natur og Naturfænomener og stenaldertema, hvor der bliver bygget
huler og leget med bue og bil. Der skal desuden laves båldag med smagsprøver og syes
skindpunge. I marts og april er temaet: krop og bevægelse. Maj og Juni: sprog og
udtryksformer. Overordnet tema hele året er ”barnets alsidige udvikling.
--> Fra Kærsgården: Skolebørnsgruppe laver Skole Paratheds test og har været på
skole-SFO-besøg. Derudover trafiktema og haft fokus på net nye legetøj, de har fået.
Storebørnsgruppen har til mål at komme ud af huset hver dag. Fx på biblioteket eller
på besøg hos andre storebørnsgrupper. Vuggestue: Primært indkøring fordi der er
startet mange små. Forløb med sanser, herunder maling, kartoffelmelsnask-hygge.
Derudover juleaktiviteter. Storebørnsgruppen i vuggestuen har været på besøg i
børnehaven, for at øve sig på det, og gøre overgangen lempelig.
--> Fra Bakkebo: Modtaget mange nye børn. Primært brugt tid på indkøring. Pt er de
oppe på 15 vuggestuebørn og 2 børnehavebørn. Der kommer løbende flere. I foråret
tager de store børn med ned på besøg i Hvinningdal Børnehus. Institutionen er stadig
ny, så meget energi bruges på at få en hverdag op at køre. Julehygge har der også
været inkl juleklip.

--> Ledelse: Førstehjælpskursus i alle børnehuse har været udført. Der er sket en
ulykke i en institution i Sorring, hvorfor der er nu er fuld fokus på at sikre mange løse
genstande, så som reoler osv. Det er til diskussion, fordi det går lidt i kambolage med
hele idéen i at have ”frie” reoler der kan skabe små legerum til børnene osv.
Derudover kommer der besøg fra Børn- og Ungechef med fokus på bl.a.
fraværssamtaler. Det er målet at fraværet skal nedbringes med ca 8% inden 2020. Det
er noget alle institutioner skal, og det er en standard samtale og et standard besøg,
som også er gældende for alle institutioner.
•

Nyt omkring byggeproces i Bakkebo. Byggeprocessen går efter planen. Pt renovere de
køkken og vuggestue, som skal være færdig til februar. Det er planlagt helt færdig til
maj/juni 2019. Det er planen at der skal være plads til 45 børnehavebørn og 24
vuggestuebørn.

4. Forældretilfredsundersøgelsen med tilbagemeldingsfrist 4 februar.
• Hvordan får vi flest mulige til at svarer på undersøgelsen? Især i forhold til bestyrelsen
årlige stillingtagen til fællesferiepasning. --> Der er kommet mails til forældrene om
denne undersøgelse, og der er svarfrist d. 04.02.2019. Derudover opfordrer
institutionerne hver især til at forældre besvarer denne undersøgelse via info på tavler
osv.
Det diskuteres om vi i bestyrelsen skal sende en mail ud, for at minde folk om at få
svaret på undersøgelsen. Den bliver brugt meget til fremtiden; både af
kommunalpolitikerne og af os fra forældrebestyrelsen. Derfor ønsker vi at høre så
manges mening som muligt.
Det er blevet slået fast at vi sender en mail ud med påmindelse til forældrene.
Det er vigtigt, at minde forældrene om, at de skal anvende kommentarfelterne, for at få
uddybet svarene, med forældrenes egne ord. Det er OK at efterspørge flere midler til
institutionen, som fx kan gå til flere pædagoger, tidlig indsats hvor det er nødvendigt
osv.
Forældre tilfredshedsundersøgelsen i 2017 indeholdte prioritering af tre tiltag.
Nedenstående ses ”Daginstitutionen På Toppen”
•
•
•

90,5 % valgte ”Mere pædagogisk personale”
8,5 % havde valgt ”Reduktion af dage, hvor dagtilbuddet har lukket”
1,5 % ”Udvidelse af åbningstider”

https://silkeborg.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Dagpleje-vuggestue-ogboernehave/Dagtilbud/Foraeldretilfredshed/P-Toppen.pdf?la=da&la=da
5. Fotopolitik
• Gennemgang af vores foto politik. Fotopolitik uddeles til alle deltagere på dette
forældrebestyrelsesmøde. Det samme dokument, er det der sættes op i institutionerne,
ved arrangementer osv. Punktet er på dagsordenen i dag, fordi det er blevet
efterspurgt i forældregrupperne. Der er behov for gennemgang af retningslinjerne om
hvornår må man som forældre dele billeder osv. Der skelnes mellem såkaldte

situationsfotos og portrætfotos. Situationsbilleder er ex et billede af en gruppe, der
laver en aktivitet. Et portrætbillede er et billede af en eller to børns ansigter.
Dette er også årsagen til at billeder taget i institutionen, ikke deles på daycare app’en.
Der må gerne tages billeder til barnets fødselsdag i institutionen af ens eget barn.
Dialog om hvor grænsen går for deling af billeder af andres børn.
Flere forældre efterspørger muligheden for at kunne se og downloade/screenshot’e
billeder, som er taget i institutionen.
Det er enstemmigt vedtaget, at situationsbilleder fremover må blive vist på daycare
app’en. Med en påmindelse om, at man som forældre og pårørende IKKE må dele
billeder fra institutionen offentligt og på sociale medier osv. Portrætbilleder bliver
fortsat kun vist på Daycare skærmen i institutionen.

6. Workshop omkring en ny forældrehåndbog 5 feb. 2019 19.30 til 21.00
• Hvem deltager ?
Hvad er ”Håndbog for forældrebestyrelse”? En håndbog for afklaring af bl.a.: Hvad har
man indflydelse på? Hvor ofte er der møder? Hvornår har man valg? Osv. Denne
håndbog skal opdateres/fornyes, og alle i forældrebestyrelserne er inviteret til at
deltage.
Thomas og Line vil gerne deltage som forældrerepræsentanter. Som
personalerepræsentant deltager Trine fra Bakkebo.
7. Gennemgang af 2 x læreplanstemaer
Det er besluttet, at vi på mødet gennemgår 1 af de 2 læreplanstemaer. Det er
valgt at prioritere temaet: Natur og Naturfænomener.

•
•

Kulturelle udtryksformer og værdier
Natur og naturfænomener

(Hvad er et lærerplanstema? --> Et fokus, der er valgt ud fra beslutninger taget på
Christiansborg på børneområdet. En strategi for hvordan institutionen vil arbejde med
temaet, og et billede på hvad der skal til, hvad succeskriterierne er og hvordan målene vil
kunne ses i børnene. Der skal i et læreplanstema sættes overordnet mål, som skal være
realistiske og være max 2-3 stykker i et læreplanstema.) De forskellige institutioner
arbejder forskelligt, men med samme læreplanstema. Der er hele tiden et aktivt
læreplanstema.)
I efteråret 2020 skal der skrives helt nye lærerplaner for institutionerne. Ambitionen er fra
politisk side, at planerne skal være styrket og planerne skal være helt færdige i efteråret
2020. Der skal blandt andet være mere forældreindflydelse i institutionerne. Helt centralt i
de nye planer, er også, at legen kommer tilbage i fokus i institutionerne. Leg og
læringsmiljøer er tilbage i fuld fokus – med fokus på det enkelte barn. Der skal være plads
til alle børn, og alle børns forskellige præferencer for læring. Fx er man et stille barn der
har ét behov for læring og et behov for ro – eller omvendt.

https://paatoppen.silkeborg.dk/Om-os/Hvinningdal-Bornehus/Padagogikken/Paedagogiskelaereplaner

8. Næste møde
•

Pkt. til næste møde
• Økonomi: Regnskab afsluttes først i Februar og punktet rykkes derfor.
• Læringsplan skal gennemgåes – kulturelle udtryksformer og værdier.
• Punkt om de nye læringsplaner, der kommer i 2020. Vores inputs til disses.
• Hvad kom der ud af trivselsundersøgelsen?
• Hvad kom der ud af forældreundersøgelsen? Hvis materialet er klar.
• Status på hjemmesiden?

9. Eventuelt
Hjemmesiden er under forbedring, hvilket der bakkes op om.
Status på Trivsel på Tværs: Der laves interviews pt, som skal udmunde i en rapport senere
hen.

Næste bestyrelsesmøde er d. s27.05.2019 i Bakkebo kl. 19-21.

Referent: Sarah Linnet Poulsen

