
Referat fra Bestyrelsesmøde 21.1. 20 i ÅMS 

 

Afbud fra: Thomas, Tina A, Anne Katrine, Anne Mette og Malou 

 

Nyt fra Ledelsen: 

• Fusion Skolegade og Svalerne 

Svalerne flytter fra Dalhaven til Skolegades børnehave pr. 17.2 med adresse på 

Vestergade 57. I forbindelse med flytning/ sammenlægning er der lavet 

projektforklæde for processen, herunder afholdes der diverse møder hvor medarbejdere 

og ledelse er inddraget. I forbindelse med sammenlægning på den lange bane er nedsat 

en arbejdsgruppe med medarbejdere og Lone B og Jeanette, der arbejder med en 

fremtidig struktur for hele Skolegades Børnehave med udgangspunkt i børneperspektiv. 

Samtidig med sammenlægning sker der også forbedringer på de to legepladser 

tilknyttet Vestergade og Skolegade i løbet af uge 6 og 7 

 

• Pædagogisk dag for personale i ÅMS 

Lørdag d. 18.1 havde hele personalegruppen i ÅMS en pædagogisk dag. Dagen blev 

afholdt på Scandic og der var to meget spændende oplægsholdere. Om formiddagen 

var emnet Sprog før Sproget med Tea Thyrre Sørensen. Her var mange anvisninger på 

leg, der kan udvikle børns opmærksomhed og deltagelse i fællesskabet set ud fra et 

neuropsykologisk perspektiv om hjernens modning. Om eftermiddagen var emnet Low 

Arousal med Jacob Lentz, her handlede det om affektregulering, det at den voksne 

tager ansvar for situationen og at vi tilpasser vores krav, så de krav vi stiller børn giver 

mening for barnet 

 

• Byggeri ved Bakkegården 

Som tidligere nævnt har Bakkegården fået inddraget noget af sin legeplads, dette skal 

laves til Spaceboliger – billige boliger ud fra et kasseprincip. Planen er skubbet nogle 

måneder, da der manglede en tilladelse. I forhold til Nordskovvejens anlæggelse er der 

i februar indvielse af overgangsbro fra Tranevej til skoven, der kommer i alt 3 

overgange over Nordskovvejen, disse overgange giver adgang til skovområdet 

Nyt fra øvrige bestyrelse: 

Ikke noget nyt fra øvrige bestyrelse 

Gennemgang af Håndbog for forældrebestyrelser: 

Den nye Håndbog om Forældrebestyrelser i dagtilbud er nu lavet og ligger på kommunens 

hjemmeside. Det er en kortere og mere læsevenlig version der skal arbejdes ud fra fremover. 

Tema - Dannelse og børneperspektiv – De nye styrkede læreplaner: 

Emnet var på dialogmøde efteråret 2019 med oplæg af Hanne Warming fra Roskilde 

Universitet. Efter oplægget var der snak i grupper mellem forældre, personale og det politiske 



udvalg. Opsamlingen fra aftenen er med til at give politikerne et billede af hvordan forældre 

ser på daginstitutioner og læreplaner.  

Emnet Dannelse og børneperspektiv er et af de 3 emner i forhold til De nye styrkede 

Læreplaner, som personalet i alle daginstitutioner arbejder med. I efteråret skal vi udfærdige 

de nye læreplaner i institutionerne og i den forbindelse inddrages forældrebestyrelsen 

Det åbne dagtilbud: 

Workshop laves i alle institutioner og faciliteres af Silkeborg innovation og Udviklingssektionen 

i Børn og Unge afdelingen 

Workshop d. 16/4 for udvalgte forældre og personale plus andre interessenter i vores 

institution ud fra Det åbne Dagtilbud og De styrkede Læreplaner med vinklen 

forældresamarbejde. Rikke institutionsleder og Lone daglig leder i Arnen er tovholdere i vores 

institution, der skal i alt findes 40-50 personer fra vores område til denne aften. Som forældre 

hører I nærmere om denne workshop, der er lavet et projektforklæde som rundsendes 

Emner til forårets dialogmøde: 

Lone B og Jeppe deltager i planlægning af dagsorden til kommende dialogmøde, Jeppe og Lone 

tager gerne mod forslag til emner. 

Eventuelt: 

Silkeborg Kommune har fået 11 mil. i forbindelse med indsatsen De første 1000 dage, I den 

forbindelse får Bakkegården et beløb til særlig indsats, beløbet er endnu ikke kendt. 

Næste forældrebestyrelsesmøde er 15.4 

Referent Lone Meier 


