
Ref Bestyrelsesmøde d. 9.-11.-2020 

Nyt fra Bording Børneby 

Vi har nu fået bekræftet at vi får fuld refusion for vores Corona relaterede udgifter. Det gælder både de 
ekstra ansættelser vi har haft i forbindelse med Astronaut projektet i maj/juni og de ekstra rengøringstimer 
vi har i brug. Der er også fuld dækning for medarbejderes fravær, mens de venter på resultat af evt. test. 
Samlet betyder de at jeg forventer vi går ud med et overskud på ca. 300.000 afhængigt af om vi får købt ny 
bus eller ej i år. 

Og i forhold til busser, så er historien jo den, at det ikke kunne betale sig at få de to Ford busser klargjort til 
syn. Bunden var alt for dårlig. Derfor er vi nu ved at undersøge markedet for gode brugte erstatninger. Vi har 
også søgt skat om muligheden for afgiftsfritagelse. Når man ser betingelserne for dette, er der absolut ikke 
de store chancer, men vi forsøger alligevel. Under mødet blev det foreslået at vi undersøgte om der kunne 
være en ide i at købe sammen med en anden institution. Det tager vi med os. 

Vi har tidligere drøftet muligheden for at få varmt vand i vores håndvaske ved lågerne. Lige nu, arbejdes der 
på om der kan findes en mulig permanent løsning for alle institutioner – så det afventer vi lige, inden vi gør 
noget ved det selv. Så må det være håndsprit indtil da. 

Ved et tidligere møde, var vi omkring børnetallet og hvordan det så ud næste år. Det vi ved fra 
pladsanvisningen er at gennemsnits belægningen for 2020 i børnehaven er 117 børn. Det tal falder til 110 i 
2021 med de forudsætninger vi kender. De sidste år, har børnetallet været dalende, men ikke så meget som 
forventet. Vi er blevet hjulpet lidt op igen af tilflyttere og håber selvfølgelig det sker igen, selv om vi ikke kan 
forvente at få 7 tilflyttere i løbet af året. Børnetallet er afgørende for budgettet og for hvert barn vi 
”mangler”, nedjusteres budgettet med ca. 50.000 kr. om året.  

I vuggestuen er der i år et gennemsnit på 20. Det er der ifølge prognoserne ikke i 21. Her er der kun 15 på 
listen, men der er jo børn der endnu ikke er tilmeldt pasning og nogle af dem er jo ikke engang født endnu. 
Så det er vi ikke nervøse for. 

Mødet med udvalget. 
Det planlagte dialogmøde i oktober, blev jo udsat pga. Corona. Politikkerne har i stedet besluttet, at de vil 
mødes med hver enkelt bestyrelse, hver for sig i løbet af foråret. For os bliver det d. 10.marts. Her får vi en 
halv times tid, hvor vi kan fremlægge/drøfte lige hvad der optager os. Det kan både være noget af det der 
lykkes, udfordre, optager os i forhold til Bording Børneby. Vi vender tilbage til mulige temaer til de 
kommende møder. 

Den pædagogisk lærerplan. 
Vi havde sendt den nye læreplan ud sammen med dagsordenen. Vi fortalte lidt om processen hvor vi har 
haft en gruppe på 5 medarbejdere der har deltaget i en kommunalt forløb omkring det. Desuden har alle 
medarbejder været involveret i udarbejdelsen via personalemøder mm. Den største ændring i forhold til 
tidligere læreplaner er, at vi denne gang har arbejdet med ”praksis fortællinger” hvor konkrete beskrivelser 
fra dagligdagen skal være med til at synliggøre den pædagogiske praksis. Det har ikke været helt nemt, men 
vi syntes vi er blevet bedre og bedre til det gennem processen. 

En af intentionerne med den nye ramme fra både regeringen og daginstitutionsafdelingen i Ikast-Brande har 
været at gøre læreplanerne mere læsevenlige og mindre omfattende. Det med ”mindre omfattende” er vi 
ikke i mål med, men også bestyrelses medlemmerne oplever at praksisfortællingerne gør det mere 
nærværende og spændende at læse. Også selv om der er steder hvor det er lidt svært at finde rundt i 
teksten bl.a. fordi kolonnerne ikke altid passer sammen. 



Undervejs i arbejdet, har vi fået en ide om, at prøve at lave en anderledes udgave end den der ligge nu. Vi 
har en ide om at lave en udgave hvor der fortsat er mange – men kortere – praksis fortællinger og hvor den 
”teoretiske beskrivelse” er kogt ned. Samtidig skal der være mulighed for at gå i dybden med det teoretiske 
via brug af link. Et eksempel er at vi et sted skriver at vi arbejder med PP (Potentiale Profilen). Det bliver ikke 
uddybet med her kunne der være et link der fortalte om det. 

Alt det vender vi tilbage til. Lige nu er den nuværende udgave sendt til daginstitutionsafdelingen og den er 
også at finde på vores hjemmeside. 

 

Rundt på stuerne. 
Kim startede på Stjernen har d. 1.11. og med det er alt omkring rokeringerne og ny ansættelserne på plads. 

Nye studerende. 1.-12. kommer der nye studerende. Det betyder at Camilla på Planeten, Karoline på Månen 
og Anja på Mælkevejen skal tilbage til seminariet. Anja når vi ikke at se inden, da hun er sygemeldt. 

Tak for indsatsen til jer  

De nye studerende er:  Camilla (igen!) på Planeten, Elsebeth på Mælkevejen og Simone på Månen. 

På mælkevejen kommer der desuden en studerende fra PA-uddannelsen (Pædagogisk assistent), nemlig 
Alexander – der skal være her helt til 31.-5. 

Vi har netop ansat Maija som har en blandet funktion af Corona rengøringsopgaver og deltagelse i det 
pædagogiske arbejde og så har vi pt to praktikanter i samarbejde med jobcenter. Dette er Jowana der er på 
Planeten enkelte timer om ugen og Nicoletta der er på Månen. Nicoletta er mor til Anna på Mælkevejen. 

Juleaktiviteter.  
Her er vi så småt i gang og selv om vi ikke kan gøre ”som vi plejer” så skal vi nok få ”julet” og hygget med 
børnene. Blandt de ting vi har i støbeskeen er, som skrevet i forældre information, at vi vil sende en eller 
anden form for hilsen hjem til alle forældre fra de enkelte stuer. 

Vi deltager også i juletræstænding på plejehjemmet i år, men kun med to stuer (Regnbuen og Solen) og vi 
har truffet alle mulige foranstaltninger for at minimerer smitterisiko. 

Noget andet der er ved at være på skinner, er den struktur vi tidligere har fortalt om. Det betyder bl.a. at vi 
igen får plads til planlægningsmøder på stueniveau. At vi får en fast rytme i hvilken dagen de enkelte stuer 
har mulighed for at benytte fællesrummene – eller komme på tur og hvor alle har fået tid til forberedelse 
mm. Det er tid der kan bruges til ”hjernen og hjertet”, pilleder til piktogrammer og opslag, forberede 
forældresamtaler mm. 

Evt. 
Vi fik tilbud fra både Kathrin og Lars om at komme i forbindelse med et ”natur-projekt” hvor børnene kunne 
være med i en slagtning/undersøgelse af fjerkræ (høns, fasaner mm). Det vil vi helt sikkert gerne tage imod, 
men venter lige til foråret. 

Vi havde også en snak om tid til spisning og kunne fortælle at vi prøver ta give plads til både ”hurtig og 
langsom – spiserene. I praksis betyder det, at spisetiden er op ti ca. 30 min, men at de hurtige ofte får lav at 
gå fra efter at havde holdt bordskik 15-20 min. Så prøver vi at give de sidste fred og ro til at blive færdige. 

Næste møde er d. 8. december 

Mvh Stig 



 


