
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Silkeborg Kommune 
Børne- og Familieafdelingen 
Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Telefon: +4589701727 

 
Søvej 1  8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborgkommune.dk 

Referat fra forældrebestyrelsesmøde i Dagplejen 
d. 06.11.19. 

 
Deltagere:   
Marianne L. Thomsen, Maiken Kristiansen, Ditlev Baun, Sara Østergaard, Ane-Lise Vinter, 
Camilla Hansen, Camilla Eriksen, Karen Munk Andersen (TR), Vita Valbjørn Christiansen 
(TR), Bodil Lauge Jakobsen Pædagogisk leder og Bente Stewart konstitueret dagplejeleder 
 
 
Afbud fra: Sara De Reybekill, Sisse Nielsen, Rikke Hansen, Christina Svenson og Julie 
Jensen. 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen til den nye bestyrelse v. konstitueret dagplejeleder 
Bente Stewart 
 

2. Præsentationsrunde:  
Bestyrelsen præsenterede sig selv for hinanden og fortalte hvorfor de havde valgt 
at træde ind i bestyrelsen. 
 

3. Konstituering- valg af formand og næstformand 
Ditlev Baun blev valgt som formand, Maiken Kristiansen blev valgt som 
 næstformand. 

 
4. Forventningsafstemning omkring arbejdet i bestyrelsen 

 I bestyrelsen debatterer vi dagplejen fra et overordnet synspunkt og vi 
behandler ikke enkeltsager. 

 Der er en revideret udgave af Forældrehåndbogen på vej, den sendes ud til 
bestyrelsen inden jul. 

 Bestyrelsesmøderne vil være i tidsrummet kl. 19.00 til 21.30. 
 

5. Evaluering/opsamling fra forældremødet d. 28.10.19 
Forældrebestyrelsen var glade for Cathrine Brandts oplæg om Mad og 
måltider.  
Følgende temaer til forældrebestyrelsens arbejde i 2020 blev foreslået på 
forældremødet i oktober: 

 Tabulex, hvordan og til hvad?  
 Legestuer - rammer og indhold.  
 Brug af naturen/udeliv 
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Side 2 

 Synlighed og gennemsigtighed i dagplejens arbejde (bl.a. 
Læreplaner) 

  Information til nye forældre/opstartsmateriale  
  Retningslinjer i forbindelse med (børns) sygdom 
  Gæstepleje 
  Hjemmesiden 

  
Ditlev, Maiken og Bodil mødes med den nye leder i januar for at lave et 
forslag til årsplan for mødernes indhold. Årsplanen præsenteres på næste 
bestyrelsesmøde. 

 
 

6. Hvilken form ønskes på møderne? 
Sammen med årsplanen vil der laves et forslag til, hvordan formen på de 
enkelte møder skal være i 2020. Bestyrelsen giver udtryk for, det vil være 
interessant med relevante gæster. 

 
7. Samskabelse og kommunikation- hvordan når vi ud til 

forældregruppen? Skal nyhedsbrevet fortsætte? 
 Til forældremødet i 2020 kan bestyrelsen evt. bruge egen Facebook 

for at nå ud til flere forældre med indbydelsen.  
 Bestyrelsen vil fortsætte med nyhedsbrevet - Der fortsættes med 

samme udformning. Marianne laver det første nyhedsbrev. 
 Bestyrelsen har en Messenger gruppe, der fortsætter 

 
 

8. Datoer for møder i 2020 
 30. januar, 16. marts, 26. maj, 16. september og forældremøde 22. 

oktober 2020.  
 Bestyrelsen planlægger at holde et fyraftensmøde fra kl. 17-18.30 i 

forbindelse med bestyrelsesmøde d. 26.5.20. Emnet vil handle om 
familieliv og børneopdragelse: ”Hvordan undgår jeg at skælde mit 
barn ud og hvad sætter jeg i stedet” og ”Hvad gør jeg, når mit barn 
udviser et voldsomt temperament?”  Bente spørger PPR om vil lave 
et oplæg med dette tema. 

 
9. Orientering om det åbne dagtilbud 

” Det åbne dagtilbud” er en del af Den styrkede læreplan, som er 
den nye dagtilbudslov. Målet er at åbne lokalt for samarbejdet 
mellem institutionerne og forældre/ samfund. Den 7. november 
deltager Bente og Maiken i en workshop i Naturstien, (institution i 
Them, Bryrup og Gjessø) for at være med til at skabe en skabelon 
for workshops i alle 14 institutioner i Silkeborg kommune.  
I de lokale workshops vil dagplejere, pædagoger, forældre, 
pædagogiske ledere og forældrebestyrelsesmedlemmer blive 
inviterede til at deltage.  
 



 
 

 

 

Side 3 

Indtil videre er det aftalt at Camilla S deltager i Alderslyst d.29.4; 
Ditlev deltager d. 16.4. i Gudenå / Ans / Grauballe / Fårvang;  
 
Sara Ø deltager i Søhøjlandet / Resenbro / Voel / Gjern / Sorring 
d.21.4.; og Marianne deltager i Firkløveret / Gødvad d.27.4. 
De øvrige workshops aftales senere. 
 

        Evt.                              
 

 Dialogmøde med politikere d. 21.11.19, Ditlev, Maiken og Marianne 
og Bente deltager. 
  

 Ditlev fortæller om sin rolle i ansættelsesudvalget af ny leder. 
 

 Dagplejen afholder 3 udviklings dage i november. Vi har stor 
opbakning fra både bestyrelse og forældre til disse dage, hvilket vi 
værdsætter. Det betyder meget for dagplejen, vi har mulighed for at 
arbejde med udvikling i dagtimerne. 
Programmet i år har udgangspunkt i Den styrkede læreplan og der er 
oplæg og gruppearbejde omkring børnefællesskaber i dagplejen, om 
dannelse, børneperspektiv og børnesyn. Desuden vil to 
dagplejegrupper fortælle om, hvordan de arbejder med den styrkede 
læreplan. 
 

 Forslag om der bliver lavet en lille intro- video om Tabulex til 
forældre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


