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Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag d.03.02.2020 

Sted: Storkereden 

Kl.17-19 

Mødeleder: Didde 

Referent: Christian 

Deltager: Didde, Tanja, Bjørn, Mette, Karla, Jan, Signe, Tanja, Majbritt, Christian, Tine 

Afbud: 
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1) 17-17.30 ekstraordinært i forhold til ledelsessituation i DKL v. John Gejl 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde:  

3) Orientering fra Ledelsen v. Didde 

a. Status Byggeprojekt. Status uændret, Didde er indkaldt til møde om bygherrer, ikke 

mange har ansøgt. Der er fokus på sammenflytning af personalegrupper. Didde 

samarbejder med med-udvalg, og arbejder med hele sammensætningen af grupper. Skal 

det være samme grupper eller nye teams? Didde vil gerne arbejde med selvledende 

teams. Andet fokuspunkt er fælles rammer og principper: spisetider, legepladsregler, 

fotografering osv.  

b. Økonomi: God, men vi skal være varsomme. Overskud på 400.000 kroner. Solid og god, 

men skrøbeligt i forhold til sygemeldinger mv.  

c. Generel orientering: Juleferie med fællespasning var en kæmpe succes. Det bliver 

procedure fremover, og der samme gælder gøres også i påske og sommerferie plus uge 

31. 

Omstrukturering af Bropaken og Satellitten. Institutionen skal deles op i to separate 

børnehuse. 

Der har været møde med pladsanviser Stine, som siger, det kan lade sig gøre. 

Opdelingen skal effektueres hen over sommerferieperiode. Der skal fordeles personale. 

Bebbe bliver leder for begge steder. Børn fordeles ved at lukke Broparken for nyoptag 

samt åbne for optag i Satellitten. 
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4) Opsamling på ”dannelse” fra sidste møde: To og to valgte hver nogle begreber fra sidste mødes 

dannelsessnak. 

5) Principper – arbejde med fotografering. Se evt. vedlagte bilag: Didde har orienteret om 

principper i Silkeborg Kommune for fotografering af børn. Christian skriver udkast til 

principper for forældrenes anbefalinger til fotografering. Diskuteres på næste møde. 

6) Opsamling fra dialogmøde d.21.11.2019: Udgår 

7) Den nye styrkede pædagogisk læreplan og pædagogik: Udsættes til næste møde. Personale 

indføres i Fri for mobberi i stedet for fælles personaleweekend. 

a. Gennemgang af organisering for DKL v. Didde. 

b. Generelt v. Karla og Tanja: Levring: I gang med sprogvurderinger. Nyt kuld i 

vuggestuen, skal lære ny hverdag med samskabelse. Førskolebørn: Lærer 

selvkontroløvelser - nogle gange er kroppen hurtigere end hjernen. Karla har talt om 

dannelsesbegrebet med personalegruppen. 

Broparken: Arbejder med sprog og overgange mellem aktiviteter. Arbejder med at skabe 

små åndehuller - man er glad for 15 minutters fordybelse. Øver at lave rum i rummet, 

flere aktiviteter i samme rum. Man har ikke førskolebørn til at “vise vejen”. 

8) Nyt fra de 4 enheders forældreråd:  

9) Evt.: Ulla er kommet i Mælkebøtten. Kom ind efter Julie kom i Broparken. Der mangler info til 

forældre om nyansættelser. Samme gør sig gældende i Storkereden. Didde sørger for at melde 

ud om nyt personale. Der skal kigges på kommunikationsveje mellem forældre og personale. 

DayCare fungerer ikke til tovejskommunikation. 


