Ref. Bestyrelsesmødet d. 3.2.21.
Bording d. 5.-2.-21.
Afbud fra Else og Kathrin
Mødet blev afviklet virtuelt og det er ikke vores ”spidskompetence”. Både Annette og Gitte deltog med
tekniske udfordringer  . Vi bliver bedre til næste gang.

Nyt fra Stig
Byggeregnskabet er nu tæt på sin afslutning og mangler kun den endelige godkendelse i Byrådet. Vi har en
overskridelse på 55.000 på byggeriets samlede budget, som var sat til 29,3 millioner, så det er tæt.
Overskridelsen bliver betalt centralt.
Corona.
Som bekendt er der kommet et maskepåbud til forældre og besøgende i daginstitutioner, som gælder fra
mandag d. 8. Da vi gik ud med opfordringen til alle forældre om at bruge maske, aftalte vi, at vi skulle vende
det igen, hvis det kom til at vare lang tid. Baggrunden for det var, at maskerne jo gør det sværere for børn
at aflæse voksne, da de jo skærmer for en stor del af vores mimik. Nu hvor mundbind er blevet pålagt som
krav, fandt vi ikke grund til at tage snakken. Men måske bliver det aktuelt igen, hvis kravet ændres til en
anbefaling senere.
Vi kommer mere ind på Corona under punktet senere vedr. håndvask/sprit ved ankomst til børnehaven.
Møde med Børne- og undervisningsudvalget.
Vores fælles møde med udvalget og skoler/daginstitutioner fra Bording, Engesvang, Nørre Snede og
Ejstrupholm er blevet ændret. Vi skal nu ikke længere holde et fælles møde, men får vores egen halve time
med udvalget. Som det er planlagt nu, er det virtuelt og datoen er flyttet til d. 21 april. Jeg melder ind, at vi
ønsker en tid mellem 19 og 21.

Nyt fra Bording Børneby.
Vuggestuen er stadig fyldt op og der er pt 9 børn på ventelisten i 2021, som har vuggestuen som 1.
prioritet, så der er ingen grund til at tro andet, end at vi kan fylde pladserne når de opstår.
I vuggestuen står den på Fastelavn. Cykelturene er sat lidt på stand by pga. vintervejene, men så er der
gang i motorik, yoga og fastelavnspynt. Vuggestuen fejrer fastelavn d. 22. februar.
Også i børnehaven er der gang i Fastelavn på alle stuer. Der laves pynt, males tønder osv. og vi holder
festen d. 11. februar. Ellers viser en lille tur rundt dette:
Solen: Et af fokusområderne lige nu er at vente på tur og så er det børn fra Solen, der skal med på
plejehjemmet og fejre fastelavn. Det er en fast tradition, at vi tager på besøg med nogle af børnene til
dette. På medarbejdersiden er Camille sygemeldt med en brækket tå og Dorthe er vikar. På Solen har vi
også fået en ekstra medarbejder, nemlig Pia. Pia arbejder til dagligt i svømmecenteret i Ikast, men da de
har lukket er medarbejdernes arbejdskraft blevet tilbudt andre steder i kommunen og så har vi været så
heldige, at Pia gerne vil være hos os.

Månen: Her arbejdes der i de små grupper. Der tages på ture og vores ”Christiania cykler” er også blevet
luftet.
Regnbuen: Også her er det de små grupper der er i fokus med forskellige emner. Bl.a. det med ”at stå frem”
og være i centrum på en god måde. På Månen har vi tilknyttet Maija. Maija er ansat til en blanding af
”coronaopgaver” og deltagelse i det pædagogiske arbejde.
Stjernen: Her er der fokus på at alle børn får dagligdagens struktur helt på plads og på de sociale
kompetencer.
Planeten: Her har der været en del børn, som har været meget hjemme i den sidste periode. Nu er der igen
ved at være fuldt hus og alle børnene er her igen i større eller mindre omfang. Ved samling osv. er der bl.a
fokus på sprog og der arbejdes også i de små grupper.
Kometen: Her er fokus sproget – arbejdet i de små grupper og de sociale kompetencer.

Regnskab 2020.
Stig gennemgik regnskaber for 2020. Det endelige budget for 2020 var ca. 11½ million og vi går ud med et
overskud på 540.000. Her ud over er der et overskud på indvendigvedligehold på 230.000, men dem har vi
ikke fuld råderet over.
Overskuddet på de 500.000 er opbygget gennem både 2018 0g 2019. I 18 valgte vi at udsætte en række
indkøb og legepladsvedligeholdelse, da vi jo skulle flytte og i 19 havde vi så også et
etablerings/inventarbudget at gøre godt med. Det betød at vi gik ind i 20 med et overskud på ca. 360.000
og som nu er vokset til godt 500.000. I Ikast-Brandekommune er det heldigvis sådan at vi har fuld
overførselsret så pengene ”forsvinder ikke” og vi bliver ikke nedjusteret efterfølgende.
Hvis vi skal lave et par nedslag, så er det f.eks. disse:
Lønudgifterne. Vi har haft lønudgifter for godt 9 millioner og det svarer ret nøjagtigt til den bevilling vi har
og det betyder så igen, at vi hvad medarbejdertimer angår, leverer på det niveau som Byrådet har besluttet
der skal være.
Madordningen. Her kan vi se, at vi her en ordning, der i indkøb af fødevarer ligger lidt under det, der er
forventet på landsplan. Det betyder at vi godt kan ”skrue en anelse op” og forkæle børnene lidt yderligere
en gang i mellem.
Ramme beløb. En del af budgettet bevilges som et ”Rammebeløb”, det vil sige et beløb som vi selv råder
over og kan disponerer som vi vil. Rammebeløb er en meget bred størrelse og dækker over så forskellige
udgifter som driften af vores busser, indkøb af legetøj, farver, julegaver til forældre, videreuddannelse. Her
har vi brugt ca 360.000 og de store poster er drift af busser på 75.000 og forbedring af vores hytter til ca.
50.000. Den samlede rammebevilling var i 2020 på 403.000.

Oversvømmelse på parkeringsplads med øst.
Vi har gentagende gange henvendt os til kommunale ejendomme med problemet. Det har ikke været nemt
at få lydhørhed og vi er blevet besvaret med, at det jo også har været ”ekstremt vejr”. Da jeg så Anita
havde sat punktet på endnu engang, kontaktede jeg igen afdelingen og jeg tror og håber der er en vilje til at
se på problemet og mulige løsninger. I første omgang blev der sendt en slamsuger ud tirsdag for at

undersøge om filtrene var sandet til. Hvis det ikke er tilfældet, så vil de gå i dialog med dem, der har
etableret faskinerne får at finde en løsning. En del af problemet er, at vi ikke må pumpe overfladevand væk
fra egen matrikel. Nu må vi se hvad de finder ud af, og jeg skal nok holde fast, nu hvor der endelig er
kommet handling.

AULA.
Både Anita og Preben havde foreslået at vi vendte AULA på mødet. Vi blev enige om, at vi lige så godt
kunne ”tage springet” og begynde at bruge de muligheder der er i AULA. På den måde vil vi også skabe en
interesse for at bruge det blandt forældrene. Vi laver et lille orienteringsskriv om, at nu går vi i gang for
alvor. Det vil også indeholde ”et pust” til at ”komme på” og der vil være en mini vejledning om brugen og
om hvordan man kan få billede på infoskærmene. Der vil også være en opfordring til at hente den app der
er.
Det kommer ud inden vinterferien, altså i uge 6.

Håndvask ved ankomst til børnehaven.
Med det vejr vi har, er det ofte ikke muligt at få vand ud til håndvaskene – og når vi kan er det meget,
meget koldt. Jeg har tidligere fortalt, at der arbejdes på at få etableret nogle permanente ”vaskestationer”
ved alle institutioner i kommunen. Om og hvornår det sker vides ikke pt. Begrundelsen for det er, at vi tror
der vil være generelt større krav til hygiejne, også efter Corona.
Vi besluttede derfor at sætte ”sprit-poser” direkte på lågerne og undersøger også om vi kan stille et par
standere ved dørene.
I forbindelse med denne snak var der også rejst spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at så mange brugte
udetoiletterne til håndvask, eller om det kunne være med til at sprede bakterier. Til orientering så bliver
udetoiletterne også sprittet på alle kontaktflader 3 gange om dagen, så på den måde forsøger vi at
forhindre smittespredning af den vej.
Vi snakkede om, om vi selv skulle investerer i en permanent løsning for håndvask, men blev enige om at
afvente et udspil fra ”kommunen”.
Astronauter
De restriktioner der er pt. Gør, at vi ikke kan have gang i de tiltag som vi plejer for denne årgang. De
tidligere år har vi f.eks. haft astronauterne samlet til små forløb en gang om ugen. Det, der har været vores
fokus i arbejdet – og stadig er det – er omkring de sociale kompetencer – det at kunne koncentrere sig og
fastholde opmærksomhed – modtage en kollektiv besked osv., arbejder vi fortsat med, men det foregår på
de enkelte stuer og når stuerne arbejder i de små grupper, vil der også være forløb, der er målrettet
astronauterne. Men lige nu kan vi ikke skabe det store fællesskab som vi gerne ville.
Vi håber, at der snart bliver åbnet, så vi måske kunne samle børnene fra hvert team til det, men som sagt
forhindrer anbefalingerne det lige nu. Vi har også været omkring muligheden for at oprette en særlig
Astronaut stue, som vi også vendte på mødet.
Vi har ikke fundet en god løsning endnu, men arbejder videre med tankerne.

Noget af det vi har nogenlunde på plads er, at vi vil lave en periode op til sommerferien hvor vi samler dem.
Som vi tænker det nu, er det samme ide som sidste år, hvor vi opretter en satellit f.eks. i en spejderhytte og
har astronauterne her, på fuld tid, fra en gang i maj og frem til sommer.

Folder
Vi havde et punkt, der handlede om udarbejdelse af en ny velkomstfolder og med en ide fra Kathrin om, at
vi kunne få nogle af de ”nyeste” forældre, til at komme med ideer til, hvad der ville være godt at have med.
Dette punkt er udsat til næste møde.

Mvh Stig.

