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Deltagere:
Cecilie, Mette, Anita, Kathrin og Claus og Annette, Gitte og Else. Desuden deltog undertegnede Stig.
Vi havde selvfølgelig en snak omkring ”Corona”. Alle gav udtryk for, at der var kommet en anden ro i
institutionen særligt om morgenen. Det var betydelige lettere at afleverer og mere trykt fordi det var
”kendte” voksne. Stig fortalte om den proces der har været i institutionen, hvor vi har drøftet hvad vi vil tage
med os, fra Coronatiden. Og at morgenmaden i teams, var en af de ting alle nok gerne ville fortsætte med.
Det samme gælder en eller anden form for opdeling af udearealerne. Vores oplevelse er, at der er rigtig
mange børn der profiterer af ”afgrænsningerne”, men er også opmærksomme på, at der er børn der har
”bedste vennen” lige på den anden sige af hegnet og at det ikke altid er nemt. Det er også spændende at se,
hvordan børnenes fantasi ”blomstre”. De er rigtig gode til at finde på og fordybe sig i de muligheder der er i
de enkelte zoner. Også i muligheder som de/vi slet ikke havde øje for før.
Der er en masse gode ting at tage med fra den praksis vi har skabt, men vi skal også huske, at vi, fra
genåbningen og frem til sommerferien, har haft ekstra medarbejder resurser at gør godt med. Vi har haft op
til 8 medarbejdere mere end vi plejer bl.a. pga projektet med Astronauterne.
Omkring håndvask oplever vi desværre at der er nogle der ikke får det gjort. Derfor laver vi ny skiltning osv.
for at gøre opmærksom på vigtigheden. I den forbindelse ar det fortsat OK at man enten benytter
håndvaskene ude ved hegnet – udetoiletterne eller toiletterne lige inden for døren i børnehaverne.
Da vi forventer at håndvasken er ”kommet for at blive” blev det foreslået at vi satte en pavillon eller andet
op over dem – og får koblet dem på, hvor der kan komme lidt lunt vand når det bliver koldt om morgene.
Og så var der et forslag om, at vi så på yderligere muligheder for halvtag o.lig. på legepladsen, når vi nu
fortsat skal være meget ude.
Og… så skal børn have lov at være børn og med de behov de har for at knus eller kram både fra andre børn i
gruppen og fra medarbejdere. Når man er ked af det skal man holdes om, hvis det er det der kan hjælpe.
Budgettet.
På baggrund af en oplevelse af, at medarbejderne løb meget stærkt om, særligt morgenen snakkede vi lidt
om opbygningen af arbejdsplanen. Vi justerer hele tiden i et forsøg på at få det optimale ud af resurserne,
men grundudfordringen er helt enkelt at der ikke er timer nok. I den nuværende situation er det faktisk
endnu sværere end det plejer, da grupperne fortsat holdes adskilt så stor en del af dagen som muligt.
Den snak fik os videre til snakken om budgettet. Her endte vi med, at Claus og Stig skulle lave et udkast til et
høringssvar hvor i vi opfordre til at den tidligere besluttede effektivisering på 1 %. Her vil vi bl.a. henvise til,
at beslutningen om øget normering som folketinget har taget, undergraves af effektiviseringen. Desuden vil
vi inddrage spørgsmålet om at få flere erhvervsaktive tilflyttere til kommunen.
Ansættelsesudvalg.
Vi har tre ledige stillinger fra senest 1.-10. Den ene er som bekendt opstået da Jytte gik på efterløn op til
sommerferien og den anden er, som der tidligere er orienteret om, opstået da Hanne har opsagt sin stilling i
vuggestuen. Den sidste skyldes at Birgitte har fået et job som vejleder i dagplejen i en anden kommune.
I forbindelse med ovenstående, har vi besluttet at Jane – fra Månen – afløser Hanne i vuggestuen . Det
betyder at de tre stillinger er i børnehaven. Stillingerne er lige nu på internt net i kommunen og bliver
offentlige fra 28. august og ansættelsesfristen er d. 10.-9. 20
Bestyrelsens repræsentanter i ansættelsesudvalget er Kathrin, Mette og Claus. Anita er suppleant.
Nyt fra Bording Børneby. (meget kort refereret)
Vuggestuen

Ann-Marie fortsætter som vikar for Hanne indtil ansættelserne er på plads. Christina har fortsat ferie og her
er Louise tilbage som vikar
Vi har Anne (som vi kender i forvejen da hun er forældre i børnehaven i praktik og det er dejligt at have de
ekstra hænder.
Vuggestuen er fortsat fyldt op og der er venteliste.
Børnehaven
Her er der kommet en del nye børn på Regnbuen og Solen. Regnbuen har netop været på bustur og både
børn, personale og forældre har fået endnu mere motivation til, at få det planlagt så det kommer til at ske
oftere. Og så fremhæves den øgende ro og det mere nærvær der er pt – som noget af det vi skal sikre
fortsætter også ”efter Corona”.
En del af fortællingen fra børnehaven fremgår af afsnittet om Corona og til det kan det tilføjes, at børnene er
rigtig gode til at vaske hænder og at den frygt vi havde for at skulle være rigtig meget ”gårdvagt” når
børnene skulle finde ud af det med zonerne, hurtigt blev sat til skamme. Børnene er ganske enkelt rigtig god
til det.
Valg til bestyrelsen
Claus og Anita er som bekendt valgt. Kathrin og Mette stiller op til genvalg. Cecilie vælger efter ”mange års
tro tjeneste” at overlade pladsen til en andet. Tak til Cecilie for indsatsen  Og den samme tak går til Anne
og Maja der har forladt bestyrelsen da de ikke længere har børn i Bording Børneby.
Evt.
Stig orienterede om et projekt med ”tidlig indsats” hvor sundhedsplejen holder en samtale med forældrene,
op til start i vuggestue og dagpleje. Her vil der blive lavet et overleveringsmateriale som forældrene kan give
videre til institutionen. Samtidig er det sundhudsplejens ansvar et indbyde til ”overleverings møder” mm,
hvis det vurderes at der er særligt behov for det. Det er en ordning der minder rigtig meget om de aftaler vi
ha omkring overlevering fra dagpleje til børnehave og som vi har rigtig gode erfaringer med.
Henvendelse fra Pigespejderne i Bording
Vi har fået en henvendelse fra spejderne der går på, om de må lave lidt reklame for deres nye projekt ”Spilop
spejd” hvor man går til spejder sammen med en voksen. Det sige vi gerne ja til, men med den forudsætning,
at det skal være forældre og børn der opsøger deres ”stand” og ikke omvendt.
Og så lovede jeg lige at finde en statistik over antallet af fødsler i Bording. Og her siger Danmarksstatistik
følgende:
2017 = 29 børn
2018 = 27 børn
2019 = 25 børn
2020 = 12 børn i de første 2 kvartaler.
Og så er der til- og fraflytning oven i.
Mvh Stig

