
 

 

Bestyrelsesmødet d. 19. august. 

Afbud fra Anita og Else. 

Reaktioner på brevet til de øvrige bestyrelser. 
Vi har kun modtaget 2 reaktioner, nemlig fra Dagplejen og fra Vestbyens Børnehus. Dagplejen vælger fra, da de ikke 
er en del af den problematik brevet beskriver og Vestbyens Børnehus ønsker ikke at deltage, da de ikke kan 
genkende beskrivelserne af konsekvenserne ved den nuværende normering.  
På den baggrund besluttede vi, at der skal sendes en ”husker” når den oprindelige frist er udløbet (uge 16). Så må vi 
se hvad det giver.  
Vi besluttede også, at der skal være en tilslutning på 50% for at afsende det, i den nuværende form. Hvis der ikke er 
det, tager vi stilling til en evt. skrivelse ”kun” fra Bording. 
 
Valg til bestyrelsen. 
Der skal være nyvalg til bestyrelsen senest med udgangen af september måned. 
Vi besluttede, at vi gennemfører valget på samme måde som de seneste år, nemlig via en valgavis hvor kandidaterne 
præsenterer sig. Opfordringen til at opstille, kommer på AULA i uge 34. 
Efterfølgende udarbejdes præsentationen af kandidater. Denne lægges ligeledes på aula.  
Stemmesedlerne bliver i trykt form og uddelt til hver enkelt, så man kan stemme når man får den i hånden. 
Fra den nuværende bestyrelse fortsætter Lars, Sofie og Kathrin.  
Kim og Preben stiller op til genvalg – Anita trækker sig og Claus overvejer pt. 
 
Afstemning om madordning i børnehaven. 
I Ikast-Brande kommune er der altid madordning i vuggestuerne og det er derfor ”kun” ordningen i børnehaven der 
skal stemmes om. 
Lovgrundlaget for madordningen forudsætter at bestyrelsen tager stilling til, om ordningen skal fortsættes eller 
stoppes, hvert andet år. Desuden anbefales det, at beslutningen sker i samråd med forældregruppen. Derfor 
besluttede vi at lave en afstemning i forældregruppen, samtidig med valget til bestyrelsen.  
Teknisk skal over 50% af forældrene ønske at ordningen stopper, før det har den konsekvens. Det er der ingen af os 
der tror vil ske, men så har vi givet alle mulighed for at udtale sig. Ved sidste afstemning, da vi oprettede ordningen 
var der 100 stemmeberettigede og der var 20 stemmer imod. 
 
Corona og forældresamarbejde. 
En af de konsekvenser der har været pga. Corona er i forbindelse med forældresamarbejdet og 
forældrefællesskabet. Nu er der åbnet op for det og vi griber med det samme chancen! Alle stuer i Bording Børneby 
inviterer til fælles spisning/hygge/samvær for stuens børn, forældre og søskende. Datoer for de enkelte 
arrangementer kommer snarest. 
 
Høst uge 
Hele Bording Børneby vil lave en ude der omhandler ”høst”. Der vil i løbet af ugen være en række forskellige 
aktiviteter og madplanen vil også afspejle temaet. Nærmere informationer følger. 
 
De nye folk i hus 
Vores nye folk er kommet ”på plads” i huset og samtidig er der kun en enkelt medarbejder der fortsat holder ferie, 
så det er herligt. 
Der er jo foretaget nogle rokeringer i forbindelse med ny ansættelserne og der kommer en information omkring 
dette på aula. 
 
 
 



Ny bus 
Som I måske husker, ændrede vi på de kriterier vi havde givet Thomas Bundgaard omkring ønsker til bus. Og det gav 
pote. Derfor holder der nu en WV Caravelle på P-pladsen med et ”Bording Børneby” logo på.  
Den har kostet lige knap 200.000 og så har der været lidt udgifter til klargøring. 
 
Overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave. 
Sofie bragte spørgsmålet, om den del af minimumsnormeringsaftalen der handler om, at bevillingen skal følge 
barnets alder, på banen. Det, der ligger i den er, at børnene skal have vuggestuenormering til de bliver 3 år, hvor de 
nu kun har det, til de bliver 2 år og 9 mdr.  
På mødet fortalte jeg, at det skal gennemføres fra starten af 22. Det er ikke rigtigt. Som de andre tiltag på 
lovgivningen skal det indføres senest til januar 2024. Men i Ikast-Brande kommune er der til budgettet fremsendt et 
ønske fra fagudvalget/byrådet om bevilling på 5.1 mil til gennemførelse af tiltaget fra årsskiftet 22. 
Spørgsmålet er, hvordan det så kan tilrettelægges. Den ene model er jo at børnene bliver i henholdsvis vuggestue og 
dagpleje til de fylder 3. Det vil betyde, at der skal ansættes flere dagplejere og at ”gennemstrømningen” i 
vuggestuerne bliver det langsommere. Til gengæld bliver tiden i børnehaven så afkortet med 3 mdr.  Hvis det er den 
model ville vi skulle flytte nogle medarbejderresurser fra børnehave til vuggestue. 
En anden model er, at børnene fortsat flyttes ”før tid”, men at der så oprettes tiltag/strukturer der kan sikre, at 
børnene får det, de har krav på – og at vi kan dokumenterer det.  
Hvilken ramme politikerne vil sætte for det ved vi endnu ikke og vi ved jo heller ikke om det bliver aktuelt allerede 
fra nytår.  
Vi sætter punktet på til en muligheder/fordele/udfordringer snak på næste møde. 
 
Nyt fra Vuggestuen. 
Christina skal her i efteråret, på en diplomuddannelse som praktikvejleder. Det betyder hun er på studie en dag om 
ugen i 8 uger. Jane skal også på efteruddannelse. Det er i forbindelse med regeringens tiltag:  ”1.000-dages-

programmet – en bedre start på livet”. Her er der et diplommodul om ”Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for 
børn i udsatte positioner”. Også i Janes tilfælde er der tale om 8 studiedage hen over efteråret. I begge tilfælde går 
Mette ind som vikar. 
Og så er der kommet godt gang i de små grupper igen efter ferien. Der er yoga, sang, cykelture, der males osv.  
 
Nyt fra børnehaven. 
Her kan bl.a. nævnes: Hanne er startet på Månen i en tidsbegrænset stilling, da vi ikke får lønnet studerende fra 
seminariet i dette halvår. På Månen er der fokus på de små grupper.  
På Regnbuen arbejder de bl.a. med ”Fri for mobberi” og her er Tove og Dorthe blevet tilknyttet. 
På Solen er Jannie startet i en nyoprettet stilling (minimumsnormeringer). Og så er Solen blandt dem der allerede har 
været ude med den nye bus. 
På Stjernen er Jeanette startet. Også hendes stilling er et resultat af minimumsnormeringerne. Samtidig er Naja flyttet 
ind på Planeten hvor vi også har Dorte frem til jul pga. manglende studerende.  
Både på Stjernen og Planeten er der pt fokus på sprog. 
På Planeten har der været et længere fokus på ”følelser og sprog”. I de næste 6 uger vil fokus være på sange bl.a. om 
høst. 
Og så er der alle steder blevet skabt plantekasser og ”sået”. 
 
Nye Astronauter. 
De nye astronauter udråbes fredag d. 27 august om formiddagen (er opslået på Aula) 

- Og så var der lige en påmindelse om, at få gang i informationerne på tavlerne igen   
-  

Der er ikke fastsat nyt møde. Vi afventer reaktionerne fra de øvrige institutioner i forbindelse med vores brev om 
normeringer. 
 
 
Mvh Stig. 
  


