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Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag d.11.december 2019 

Sted: Levring 

Kl.19-21.30 

Mødeleder: Didde 

Referent: Christian 

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

Afbud: 
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1) Velkommen 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt. 

3) Gennemgang af tematikker for kommende år i bestyrelsen.  

a. Dannelse – december 

b. Principper – februar og april 

Billeddelingspolitik skal dagsordenssættes til et senere møde. 

4) Opsamling fra dialogmøde d.21.11.2019 

Dialogmødet blev afholdt i børnehuset i Sorring. Temaet var dannelse, Hanne Warming holdt 

oplæg. God snak om, hvordan man italesætter fagtermer som personale, og hvordan man får 

fagbegreber ned i dagligdags sprog. Kunne godt italesætte læreplan mere over for forældre for 

at synliggøre den.  

Der blev fortalt om kommunens budget på børneområdet. 

5) Orientering fra Ledelsen v. Didde 

a. Status Byggeprojekt  

Uændret. Byggeri sendt i udbud. Didde skal til møder fra februar, når feltet er 

indsnævret til fem entreprenører. Plan om fælles personalemøder fremover for at 

fremme fælles ejerskab. 

b. Økonomi 

God og stabil økonomi. Overskud på budget. To pædagoger går på efterløn, det koster. 

Pengene fra 2025-planen kommer tilbage næste år. Nogle områder vokser mere på 

børnetallet end Kjellerup-Levring - penge bliver dog fordelt efter faktisk antal børn, ikke 
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estimeringer.  

Vi er mere udsatte, end man er generelt pga. tunge børnesager og ringe estimeret vækst 

i børnetallet. Didde har kontaktet avisen Midtjyllands Avis og lokalredaktøren for at 

lave positive børnehistorier, måske som fast indslag. 

Der er igangsat fælles feriepasninger til jul. Der er store fordel i fællesferiepasning i 

denne ferie. Det betyder meget, at personale kan få brændt afspadsering og ferie af. Alle 

børn får en kendt voksen med. Fællespasning i Storkereden pga. faciliteter til 

vuggestuebørn.  

Man er i gang med at finde pædagog til Storkereden og medhjælper til Levring.  

c. Generel orientering 

6) Dannelse – procesarbejde og dialog på tværs 

Hvad ønsker forældrebestyrelse at signalere i forhold til dannelse. 

a. Dannelse i et forældreperspektiv 

Hilser, siger goddag og tak, opmærksomhed på andres behov, høflighed, dannelse ved 

måltider. 

Lære sin rolle i fællesskab, empati, balance mellem snakke og lytte, dannelse som 

udviklingsrejse, respekt for forskellighed, næstekærlighed. 

Høflig, hilse og sige tak, respekt både for andre og for ting, give plads til forskelle. 

Høflighed, hjælpe til, tale pænt, voksen som gode rollemodeller i forhold til at sige tak, 

være nysgerrig på verden, udvide begrebsverden, give selvværd igennem nærvær, fokus 

på proces frem for resultat. 

Være en god kammerat, gøre mod andre, hvad man vil have, de gør, respektere andres 

meninger, okay ikke at tænke ens, tage dem med i fællesskabet, som har det svært, lære 

at det er okay at sige undskyld, at kunne udtrykke følelser, de 10 bud kulturel dannelse, 

ligeværd i fællesskab, alle kan bidrage. 

At være i stedet for at kunne! 

Opbygge selvværd i stedet for selvtillid, mod til at være sig selv. 

b. Dannelse i et dagtilbudsperspektiv 

Hovedansvar for dannelse, hjem eller pædagoger? Snakker sammen, løfte i samme 

retning, autentisk voksen, være der i børneniveau, give børn selvværd, måden vi taler om 

børn, former børn. 

Sociale kundskaber, give redskaber til at håndtere konflikter, give hår på brystet, blive 
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robust, respekt børn og voksne imellem, selvværd gennem nærvær, pædagoger hjælper 

til, hvor det kniber i hjemmet, forskel på spilleregler i forskellige sammenhænge. 

Institution skal understøtte hjemmets dannelse, børn skal lære at lege, lære at være 

fantasifuld og nysgerrig. 

Understøtte dannelse fra hjemmet, alle børn kan noget, inkluderende praksis, få alle 

med i betydningsfulde fællesskabet, åbne verden. 

Fællesskab og leg, blande grupper, fællesskab og leg på tværs, elastik i strukturen, 

hvordan snakker forældre om andre børn/familier. 

c. Dannelse på tværs af hjem og dagtilbud 

7) Den nye styrkede pædagogisk læreplan og pædagogik generelt v. Lenette, Karla og Gitte  

Levring: Der er fokus på læreplaner i hverdagen, selv i små oplevelser. Karlas 

praksispædagogik: Gå foran, ved siden af og bagved hver dag. 

Storkereden: 28 treårige pt., optaget af modtagelse af nye børn. Fokus på overgang fra en 

aktivitet til den næste. De store begynder at hjælpe de små. Børnene optaget af at finde lege og 

relationer. 

Mælkebøtten: Børn optaget af nisser, tager billeder på iPad, som er med nissen hjemme, børn 

skal fortælle om billederne til samling. Visuel støtte hjælper - alle bliver gode til at fortælle.  

8) Nyt fra de 4 enheders forældreråd 

Levring: Aktivitetsudvalg arbejder hen mod legepladsdag uden forældre. 

Mælkebøtten: Har haft forældrekaffe. Alle børn kom.  

Storkereden: Aktivitetsudvalg er begyndt at blive aktive. Vil gerne have mere gang i forældre 

kaffe. Skabe flere relationer mellem forældre. Forældreudvalg har lavet FB-gruppe, der 

fungerer godt. 

9) Evt. 


