
Referat fra forældrebestyrelsesmøde 2.9. 2020 

Tilstede: 

Nanna, Lasse, Anne Katrine, Jeppe, Inge, Britta og Charlotte. Ud af bestyrelsen er 

trådt Freja og Anne Mette da deres barn ikke længere er indmeldt i ÅMS 

❖ Nyt fra ledelsen: 

I forbindelse med flytning af børnegruppen Svalerne til Vestergade 57 er der lavet ny 

struktur i Skolegades børnehave. I Skolegade er en specialgruppe på 7 børn og en 

samlet inklusionsgruppe på 23 børn, ligeledes i Vestergade hvor der er en 

specialgruppe på 7 børn og en inklusionsgruppe på 17 børn. I Skolegade har vi 20 

særlig pædagogiske indsatspladser og 10 § 32 pladser. 

❖ Fra 11. jan. 21 skal alle institutioner i Silkeborg gå fra systemet Day Care til AULA, 

dette system anvendes også i skolerne, hvilket kan medvirke til at alle arbejder på 

samme platform. Både medarbejdere og forældre introduceres til det nye system, før 

det tages i brug. 

❖ Nyt fra øvrige bestyrelse 

Intet 

❖ Afholdelse af forældremøde 7.10 

Da året i sin tid blev planlagt, aftalte vi at afholde forældremøder med valg til 

forældrebestyrelse den 7.10. Punktet er nu drøftet i forældrebestyrelsen og følgende er 

besluttet. Afviklingen aftales lokalt. Møderne foregå stuevis. I år henstiller vi til at der 

kun kommer 1 forældre pr. barn, da vi til møderne skal holde god afstand til hinanden. 

❖ Valg til ny bestyrelse 

Der afholdes valg til forældrebestyrelse på forældremøderne, men i Arnen, Kernehuset 

og Solsikken, skal der kun vælges suppleanter, da bestyrelsesmedlemmerne er valgt 

for 2 år. Der skal afholdes valg i Bakkegården. Jeppe stiller op/ ønsker genvalg; i 

Akacien – Lasse stiller op/ ønsker genvalg; samt i Skolegade på almenområdet.  

❖ Status på Coronasituation 

I forhold til de retningslinjer der er fra Sundhedsstyrelsen fortsætter de fleste 

børnehuse som før sommerferien. Enkelte børnehuse lader forældre komme ind i 

garderoben, men dette afhænger meget af de fysiske rammer i børnehusene. I vores 

institution har vi haft Covid-19 tæt på, da Solsikken var lukket i 4 dage grundet Corona. 

Fra forældreperspektiv er der positive tilbagemeldinger i forhold til den måde aflevering 

og afhentning foregår.  

❖ Dialogmøde 12.11 med politikere i B&U 

Jeppe og Lone B er med til at dagsordensætte kommende dialogmøde, vi havde en 

snak om mulige emner, hvilket Jeppe og Lone tager med videre til planlægning 16.9. Til 

selve mødet er alle 14 forældrebestyrelser repræsenteret med formand, næstformand 

og institutionsleder. Har du et emne til mødet kan Jeppe kontaktes senest 15.9 

❖ Fælles feriepasning 

I år var sommerferiepasningens vanlige afholdelse suspenderet, således havde alle 

institutioner et børnehus åbent de tre uger 28-29-30 med personale fra egen institution 

og børn kun fra egen institution. Vi er pt ikke klar over hvordan fremtidig ordning 

bliver. Næste fælles feriepasningsperiode vil være dagene mellem jul og nytår 

❖ De styrkede læreplaner 

Personalet i alle børnehuse i ÅMS er i gang med en proces i forhold til De styrkede 

Læreplaner. Der arbejdes med læringsmål set ud fra børneperspektiv, der arbejdes med 



læringsmiljøer og der arbejdes med dokumentation og evaluering af det pædagogiske 

arbejde. Vi arbejder alle efter samme skabelon for læring og dokumentation og vores 

intentioner at opbygge en evalueringskultur med rigtig mange gode eksempler på hvad 

læring er, hvilke metoder og handlinger der bruges og hvordan det kan dokumenteres. 

Selve skriveprocessen skal være færdig med udgangen af 2020. På bestyrelsesmødet 

afprøvede vi en proces hvor forældre i forhold til de forskellige læreplanstemaer kan 

byde ind, I forældre er vigtige medspillere i jeres barns trivsel og læring. 

 

Referent Lone Meier 


