
Referat fra 1. bestyrelsesmøde i Århusbakken / Midtbyen og 
specialområdet d. 19-2-19 

Mødet afvikles i Solsikken, Dybdalsvej 13 / Resenbro. 

Afbud: Silas fra Kernehuset, Anne Kathrine fra Bakkegården, Søren fra 
Skolegade, Niels og Ruben fra Solsikken og Julie fra Akacien

Referat:

1) Kort præsentation af de deltagende:

Det er pt. en meget stor forældrebestyrelse, hvilket der vil være i 
perioden frem til nyt valg. Alle medlemmer fra tidligere bestyrelser er 
stadig medlemmer i en overgang frem til efteråret 2019, hvor vi har det 
første fælles forældremøde i Århusbakken/ Midtbyen og Specialområdet 
– forkortet i referat som ÅMS. Således fortsætter alle medlemmer på de 
poster, de er valgt til i de to tidligere bestyrelser.

2) Præsentation og kvalificering af udkast til procesplan:

Procesplan laves for at sikre os at den nye institution ÅMS kommer godt 
fra start. Vi har inddragelse af både medarbejdere og 
forældrebestyrelsen i de beslutninger, der skal træffes. Planen er også 
en garanti i forhold til de forpligtigelser, vi har overfor forvaltningen i 
skabelsen af den nye institution ÅMS. Procesplanen er dynamisk og vil 
løbende få tilføjet nye tiltag, denne er gældende for 2 år frem til 2021. 
En procesplan er en oversigt over de tiltag, vi har fokus på ifm. skabelse 
af ÅMS. Således skrives bl.a. møder som personalemøder, 
teamledelsesdage og forældrebestyrelsesmøder ind i planen.

3) Drøftelse af forretningsorden for forældrebestyrelsen i ÅMS:

Forældrebestyrelsen blev præsenteret for de to tidligere gældende 
forretningsordener. Der er ønske om en dynamisk bestyrelse med 
konstruktive møder, hvor temaer kan drøftes. Temaer kan komme både 
fra forældre og fra personale.
Der er ønske om, at fremtidige møder har et punkt, hvor vi tænker frem 
til næste møde – hvad skal drøftes næste gang? Dette for at kvalificere
forberedelse og indhold på møderne. Ledelsen påtager sig opgaven med 
at komme med et forslag til forretningsorden ud fra de to nuværende,
plus ud fra de input der er kommet på mødet i aften. Ny 
forretningsorden godkendes på næste forældrebestyrelsesmøde og bliver 
derefter formidlet til alle forældre.



4) Drøftelse af det fremtidige samarbejde:

Se ovenstående punkt

5) Møderække frem til næste valg: 
D. 25/4, 3/6, 4/9 – 19:

6) Evt:
Der skal arbejdes med De styrkede Læreplaner i alle daginstitutioner i 
Silkeborg Kommune. Der er lavet uddannelsesforløb for ledere og faglige 
fyrtårne. Ligeledes skal al personale deltage i fyraftensmøde 3 gange i 
løbet af jan 19-juni 2020. Hvert børnehus arbejdes med udarbejdelse af 
egen læreplan. Emnet vil blive taget op på et senere bestyrelsesmøde.


