
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 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. 25.2.2020. 

 

Deltagere:   

Forældrebestyrelsesrepræsentanter og suppleanter, pædagogisk leder, TR- repræsentanter og 

dagplejeleder 

 

Afbud fra: Sara De Reybekill, Sisse Nielsen, Rikke Hansen, Sara Østergaard og Ane-Lise 

Vinter 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Præsentation af ny leder 

Som ny leder af Dagplejen tænker jeg at det er på sin plads at starte 

nyhedsbrevet med en præsentation af mig selv. Jeg er jo som bekendt 

ansat i mit nye job pr. 1. januar, og har fået en rigtig dejlig modtagelse, og 

er rigtig godt tilpas med at være landet i Silkeborg Kommune. 

Jeg er tilflytter fra Aalborg til Aarhus Jeg har i mit arbejdsliv beskæftiget 

mig indenfor børne- og ungeområdet 0-18 år såvel specialområdet som 

almenområdet. 

I min korte tid som ny Leder af Dagplejen, er jeg allerede dybt imponeret 

over at se de mange forskellige tiltag, der allerede eksisterer i dagplejen i 

Silkeborg i bestræbelserne på at tilbyde børn og forældre et virkeligt dejligt, 

trygt og udviklende pasningstilbud. Jeg vil fortsat sammen med Jer og de 

pædagogiske ledere have fokus på, at vi sammen skal synliggøre de mange 

gode kvaliteter der er ved at vælge dagplejen som et rigtig godt og 

attraktivt pasningstilbud til børnefamilien i Silkeborg Kommune.  

 

 

2. Valg af nyt ordinært medlem  

Der skal ikke vælges et nyt mellem alligevel, oversigt over bestyrelsen vedlægges 

                   

3. Film omkring teatermagi i dagplejen i samarbejde med 

Limfjordsteatret, Mors 

Der har i efteråret været etableret et samarbejde med Limfjordsteatret fra 

Mors, overskriften har været ”Magi i Dagplejen”. Skuespiller Charlotte 

Rebsdorf har inspireret børn og voksne om fortællinger, om hvordan man 

får åbnet sanserne op, og lukker magien ind. Det er blevet til en lille film, 

Februar 2020 



 

 

 

 

Side 2 

som kan ses via linket nedenunder – dette er lige til at blive glad af, og 

endnu et godt eksempel på, hvorfor Dagplejen i Silkeborg Kommune er et 

godt sted at være barn. 

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-

boernehave/Dagplejen 

 

Filmen vises for bestyrelsen 

Der vil forsøges søgt om midler til lignende projekter 

 

4. Fordeling af de sidste workshop ”Åbent hus” 

Jakob fra udviklingssektionen præsenterer den første workshop 

(prototypen) fra det åbne dagtilbud. 

Med udgangspunkt i ”outcome” fra arbejdet på de åbne dagtilbud, skal 

forældrebestyrelsen udarbejde principper for hvorledes dagplejen som 

samlet pasningstilbud i Silkeborg Kommune vil sikre at der arbejdes med 

det åbne dagtilbud. Principperne kan være rammer/retningslinjer for 

hvordan dagplejen vil have fokus på at inddrage lokale ressourcer. 

Der aftales på bestyrelsesmødet at der nedsættes en arbejdsgruppe der 

kigger på principperne for det lokale samarbejde. Gruppen nedsættes på 

bestyrelsesmødet den 16. marts 

Forslag til principper fremlægges den 26. september 

På forældremødet i oktober fremlægges de endelige udarbejdede principper.   
 

5. Hjemmeside/postkort til formål at reklamere for dagplejen og 

pædagogiske ledere v/Maiken   

Bestyrelsen drøfter tidligere beslutning om ændring at postkortet om 

dagplejen, både på from, indhold og ikke mindst hvorvidt det fortsat findes 

nødvendigt at have postkortet for dagplejen. Dette afføder en længere 

drøftelse af hvordan forældre i dagplejen tilegner sig viden omkring 

dagplejen. Det besluttes at postkortet skrinlægges, og at der i stedet kigges 

på velkomstbrevet fra dagtilbud med tydelig henvisning til dagplejens 

hjemmeside. 

 

 

6. Ny Forældrebestyrelseshåndbog 

Forældrehåndbog 

Camilla gennemgår Håndbogen. 

Håndbogen er for nylig blevet revideret 

Forretningsordenen er udarbejdet og fortsætter 

Det besluttes at referaterne fra bestyrelsesmøderne kan findes på 

hjemmesiden 2 år tilbage 

 

7. Opfølgning på dialogmødet den 19. nov. v/Ditlev 

Ditlev, Bente, Marianne og Maiken deltog, mødet handlede om 

børneperspektiv og dannelse. 

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Dagplejen
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Foraeldresamarbejde


 

 

 

 

Side 3 

Foredrag ved Hanne Varming 

Opfølgende gruppearbejde kom til at handle meget om hvordan 

intuitionerne har ressourcer til at arbejde med dette tema.  

Camilla orienterer om at der er nyt dialogmøde den 28. maj kl. 19.00 til 

21.00 

Fra forældrebestyrelsen besluttes det den 16. marts hvem der deltager. 

 

8. Afdækning af udviklingsdage 2020, siger bestyrelsen ja til dette? 

Forældrebestyrelsen nikker ja. 

 

9. Fordeling af opgaver ift. Nyhedsbreve fra forældrebestyrelsen 

Præsentation af Camilla 

Slå et slag for workshopsene til det åbne dagtilbud 

Hverdagsmagi link 

Hjemmesiden link 

Datoer for udviklingsdagene 

 

10. Evt. 

Intet 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Formand Ditlev Baun, næstformand Maiken Kristiansen, pædagogisk leder Bodil Lauge Jakobsen 

og Dagplejeleder Camilla le Dous 

 

Referent Bodil Lauge Jakobsen 


