
Referat fra forældrebestyrelsesmøde i ÅMS 

Konstituerende møde 7.10. 19 i Bakkegården 

 

Afbud fra: Malou, Anne Mette, Tina, Charlotte og Thomas 

Formalia blev som første punkt overstået herunder præsentation, fotografering af 

bestyrelsesmedlemmer og underskrivning af tavshedserklæring. Ligeledes blev 

forretningsorden gennemgået og mødedatoer for valgperioden blev aftalt. Under udarbejdelse 

er ny Forældrehåndbog for Forældrebestyrelser i Silkeborg Kommune, når denne er klar 

gennemgås bogen på først kommende møde. 

Konstituering af ny bestyrelse: 

Formand: Jeppe Pedersen Forældre i Bakkegården 

Næstformand: Nanna Henten Forældre i Arnen 

Snarest vil oversigt over ny forældrebestyrelse med billeder blive formidlet til alle forældre, der 

skal lige sendes manglende billeder til institutionsleder Rikke Svenningsen snarest 

Orientering om budgetreduktion for resten af 2019 

Som det ser ud nu, så er der i Silkeborg Kommune en risiko for, at kommunens forbrug i 2019 

overskrider det oprindelige budget for 2019. Byrådet har på den baggrund besluttet, at Børne- 

og Ungeudvalgets oprindelige budget, samlet set, skal reduceres med 9,9 mio. kr. Økonomi- 

og erhvervsudvalget skal finde en tilsvarende reduktionen, for at bidrage til at kommunen i 

fællesskab overholder budgettet. Hvis vi ikke overholder budgettet bliver vi økonomisk straffet. 

For hver krone, vi bruger ud over budgettet, skal vi aflevere en ekstra krone til staten. Vi 

bliver derfor dobbelt-ramt, hvis vi ikke overholder vores budgetter. 

På daginstitutionsområdet betyder det en samlet besparelse på godt 1,5 mil. kr, og for vores 

institution Århusbakken/ Midtbyen og Specialområdet betyder det en besparelse på ca. 

112.000 kr, der skal findes i de sidste 4 måneder af 2019. Medarbejdere og ledelse har været 

involveret i at finde dette beløb, således har vi allerede besluttet at aflyse et fælles 

personalemøde i oktober, der ud over kan det betyde mindre brug af vikarer ved sygdom og 

ferie, udsættelse af ansættelse og udsættelse af store indkøb. Vi skruer på de knapper vi kan 

for at løse opgaven og udviser rettidig omhu og ansvarlighed. 

 

Drøftelse af muligheder for indkøbsaftale vedrørende fødevarer 

Silkeborg Byråd har besluttet, at alle kommunens daginstitutioner, skoler, plejecentre og 

botilbud får mulighed for selv at stå for indgåelse af indkøbsaftaler på fødevareområdet. 

Efter drøftelse af det omsendte materiale har forældrebestyrelsen i ÅMS besluttet at fortsætte 

med den nuværende kommunale aftale frem for selv at skulle stå for indkøbsaftalen på 

fødevarer. 



Fotopolitik i ÅMS 

Dette punkt udsættes til et senere møde, da der fra forvaltningen arbejdes på nye 

retningslinjer for foto og videoer 

Tema til næste forældrebestyrelsesmøde møde d. 21.1.2020 

På januar mødet er temaet Forældresamarbejde samt der er oplæg fra dialogmøde i efteråret 

2019, hvor institutionsledere deltager sammen med formand og næstformand i 

forældrebestyrelserne og det politiske udvalg for Børn&Familie 

Eventuelt 

På bestyrelsesmøde i januar 2020 skal punktet Dialogmøde forår 2020 på, så der kan drøftes 

emner til dette kommende møde, hvor Jeppe og Lone Bitsch sidder med i en arbejdsgruppe 

Fra forældre var der spørgsmål til brug af Day Care i forhold til information til forældre og 

indblik i barnets hverdag – dette emne kan drøftes under temaet Forældresamarbejde på 

næste møde  

Forældrebestyrelsesmøder i 2020 er 21.1 – 15.4 -24.8 

 

Referent Lone Meier 

 


