
Referat Bestyrelsesmødet tirsdag d. 8. juni kl 19 – 21 i Bording Børneby. Afbud fra Anita. 
 
Dette møde blev afholdt med fysisk fremmøde  
 
Orientering fra stig 
Ansættelserne.  
Vi har ansat Jannie Bundgaard som pædagog og teamkoordinator i Team Øst og Heidi Høg som ny 
resursepædagog. Jannie starter d. 14. august og Heidi starter 1.-7. begge kommer og deltager i 
personalemødet tirsdag d. 22.-6. Stig fortalte om samtalerne. Vi havde nogle rigtig gode samtaler og alle 
bidrog på bedste vis. Der var – ved begge ansættelser – hurtigt enighed om en prioritering af, i førte 
omgang to favoritter og efterfølgende tilsvarende enighed om den endelige indstilling.  
 
Stillingsopslag. 
Vi har pt stillingen som medhjælper i Vest slået op. Den er, lige som pædagogstillingen i øst, en følge af de 
tildelinger vi har fået i forbindelse med minimumsnormeringerne.  
 
Solsejl og solfilm. 
Vi har nu fået godkendt montering af solfilm på vinduerne i børnehaven. Vi starter med at monterer på to 
stuer så vi lige kan se hvordan det virker, inden vi laver det på alle. 
Vi har også bestilt solsejl der vil blive monteret så de skaber en slags overdækket terrasse ud for hver af de 
seks børnehaven stuer. 
 
Opfølgning fra tidligere møder. 
Efter vores sidste møde har Kim meldt tilbage, at han gerne vil tilbyde at være med til at lave den 
præsentationsfilm vi snakkede om.  
Lars spurgte ind til hvor langt vi var i ”jagten på busser” og tilbød at undersøge nogle forskellige 
muligheder. Det har han efterfølgende allerede gjort og Stig er gået videre til vores mekaniker med en af 
mulighederne. 

 
Nyt fra stuerne mm 
I Team-Vest er stuerne i gang med at bygge plantekasser og plante. Børnene måler og saver osv. De får 
dermed oplevelsen af at kunne skabe noget. Vi vil gerne vise børnene underet …at noget gror. De lærer at 
passe på planterne, at de skal have vand osv.  
Planeten arbejder med følelser og sociale kompetencer. Vi kigger i spejle og har hver især fået en bog med 
hjem med billeder til emnet. Billederne hænger ligeledes på stuen. Vi lærer også at give hinanden en 
hjælpehånd. Altså at hjælpe hinanden med lynlåse, sko og alle andre ting hvor børnene har forskellige 
kompetencer.  
 
I Team Øst skiftes medarbejderne fra Solen og Månen til at være med i Møllemarken en uge af gangen. En 
flok fra Månen og Solen har været på biblioteket til et arrangement med musik/sang og trylleri. 
Og så har der bl.a. været gåtur og bustur til ”Løvbakkerne”.  
På medarbejdersiden har vi fået Freja i virksomhedspraktik på Regnbuen. Freja skal starte på 
pædagoguddannelsen efter sommerferien og har på denne måde, fået mulighed for lidt praktik i faget. 
Og så starter både Jannie og Heidi jo i Øst efter sommerferien. 
 
Vuggestuen. 
Pga den midlertidige overbelægning har vi ansat Mette Skov Kjær. I sommerperioden kommer Elsebet- 
vores tidligere studerende og er vikar nogle af ugerne. 
Den nye studerende Maria er kommet godt i gang og syntes det er dejligt at være i den praktiske hverdag. 
På Mælkevejen øver de i at lægge stemningsbilleder op på Aula   



 
 
 
Og Stig læste efterfølgende en hilsen fra Astronauterne op. – Alle forældre til astronauter har fået den som 
besked på AULA. 
 
Henvendelser fra forældre vedr. normering mm. 
Bestyrelsen havde op til mødet, fået en henvendelse fra 3 forældre. De ønskede – på baggrund af 
oplevelser i dagligdagen- at komme i dialog med bestyrelsen om normeringen som de oplever er helt 
utilfredsstillende. Stig har tidligere haft samtaler med alle tre (først den ene og så to andre) hvor den 
samme problemstilling er blevet vendt, samt hvilke muligheder der kunne være for at medvirke til at få det 
ændret. Her har vi også været omkring muligheden af at involverer bestyrelsen. Ud over samtalerne med 
Stig havde de også kontaktet Kathrin på baggrund af det punkt omkring normeringerne hun havde ønsket 
drøftet på sidste møde. 
Selve den skriftlige henvendelse var ved en fejl ikke kommet til Stig og derfor ikke kommet rundt til 
bestyrelsesmedlemmerne på forhånd. Heldigvis var den sendt til Kathrin der så kunne læse den op på 
mødet. Målet for henvendelse var at drøfte mulighederne for at vi sammen kunne skabe en offentlig debat 
omkring normeringerne i forbindelse med både budgetlægningen og kommunalvalget, for på den måde at 
få sat den kommunalt finansierede del af minimumsnormeringerne hurtigst muligt i drift. 
 
Bestyrelsen var helt enige i behovet for yderligere resurser og ønskede på den baggrund at mødes med de 
pågældende forældre for at drøfte muligheden af, at omformulerer henvendelsen, så den kom til at handle 
om normeringen i Ikast-brande kommune og ikke isoleret om Bording Børneby. Begrundelsen var dels at 
det vil give større gennemslagskraft og mulighed for ”gevinst” hvis det sker i fællesskab og dels en 
bekymring for, at problematikken ville blive affærdiget og peget tilbage til Bording Børneby, hvis vi stod 
alene.  
Også en del af bestyrelsesmedlemmerne har haft oplevelser, hvor personalet havde alt for travlt og hvor 
der manglede personale, men tilkendegav samtidig at skrivelsen tegnede et meget ensidigt og negativt 
billede af Bording Børneby som ikke svarede til deres generelle oplevelse. Og på den baggrund var der en 
bekymring for, hvad det ville betyde for Bording Børneby og for Bording som sådan, hvis det blev det 
billede af institutionen der blev tegnet i det offentlige.  
 
På den baggrund inviterede bestyrelsen de 3 forældre til et møde mandag d. 14.06 og her blev det 
besluttet at gå videre med ideen om at lave en skrivelse som alle institutioner skulle have mulighed for at 
tilslutte sig. Kamilla fra ”forældregruppen” og Kim fra bestyrelsen påtog sig at udarbejde dette og Stig 
lovede at skaffe mailadresser til bestyrelsesformænd og de kommunale nøgletal vedr. 
minimumsnormeringerne. 
 
Tilsynsmødet. Vi besluttede at Stig ud fra sidste møde skulle sammensætte bestyrelsens bud på emner til 
tilsynsmødet. 
 
Mvh Stig 


