
Referat bestyrelsesmødet d. 11.10.21 
 
Afbud fra Sofie og Kathrin 
Jeg havde desværre ikke sendt den orienteringsmail omkring resultatet af valget til medarbejder 
repræsentanterne. Af den mail fremgik afholdelse af dette møde. Det betød at 
medarbejderrepræsentanterne først fik sendt datoen i forbindelse med udsendelse af dagsorden i fredags. 
Så …. Det betød at Annette ikke deltog da hun ikke havde set den mail. (Beklager rodet) 
 
Velkommen i den nye bestyrelse. 
Det var første møde i den nye bestyrelse. Cecillie er eneste nye ansigt da resten af de nyvalgte er genvalg. 
 
Reglerne om tavshedspligten  

- blev gennemgået og efterfølgende underskrevet 
-  

Konstituering. 
Da 2 af de faste medlemmer var fraværende, besluttede vi at udsætte konstitueringen til næste møde. 
 
Fastlæggelse af møder. 
Møderne lægges på ”rullende ugedage” i 6-8 ugers interval. Stig sender datoer. 
 
Orientering om budget. 
Forud for budgetforhandlingerne havde bestyrelsen, på baggrund af et initiativ fra 3 forældre ”udenfor” 
bestyrelsen, været ophavsmænd til en henvendelse til politikerne vedr. indførsels af minimums 
normeringerne. Inden fremsendelsen var der ca. 50% af kommunens institutioner der havde tilsluttet sig 
som ”med-underskrivere”. Hvilken indflydelse den har haft ved vi ikke noget om, men vi ved der er blevet 
lagt mærke til den og at den bl.a. medførte en artikel i Midtjyllands avis. 
 
Stig lavede en kort gennemgang af de beslutninger der berører vores område. 

- Den effektiviseringspulje der har været en del år, hvor der løbende er reduceret med 1 eller 0,5 % 
af driftsbudgettet, er fjernet i 2022. 

- Pengene til den del af minimumsnormeringerne der handler om overgangen mellem 
vuggestue/dagpleje og videre i børnehaven er bevilget så ordningen træder i kraft fra 
1.1.2023.(altså tidligene end der lovmæssigt er krav om) 

- Den resterende del af bevillingen til minimumsnormeringerne er budgetlagt til 2025 
- Vores ønske om en tilbygning for at skabe mulighed for heldagslegestue blev ikke imødekommet. 
-  

Under dette punkt havde vi en drøftelse af hvordan vi kunne arbejde med overgangen fra dagpleje til 
børnehave på andre måder, når nu heldagslegestuen ikke kan etableres. Vi besluttede at Stig skulle lave en 
henvendelse til lederen af dagplejen (Lotte) med udgangspunkt i disse ideer/tanker: 
Kunne vi lave noget der var rettet mod de ældste børn i dagplejen? Hvis nu de etablerede teams kunne 
skabe mulighed for at én dagplejer kunne komme på besøg med hele teamets ældste børn? Måske en gang 
om måneden eller? Kunne dagplejen igen begynde at benytte os som besøgssted inde/ude? 
Snakken tog bl.a. udgangspunkt i, at det efter vores opfattelse er de ældste børn der har det største 
udbytte af at komme i børnehaven. Og så var tankerne også inspireret af de forløb vi selv har i forbindelse 
med skolestart (Astronauterne) – og så kunne målgruppen jo passende hedde: ”Stjerneskud”   
 



Nyt fra Bording Børneby: 
Fra Vuggestuen.  

Vi har jo opslået stillingen som medarbejder på 20 timer i vuggestuen og holder samtaler på torsdag, hvor 
Cecillie deltager. I den forbindelse var vi omkring strukturen i vuggestuen. Hvor meget er de fordelt på 
stuerne og hvor meget er de sammen allesammen? Med et samlet børnetal på 22 er det vigtigt at vi hele 
tiden er opmærksom på, at skabe overskuelighed og mindre grupperinger.  
 
Da Annette som skrevet ikke var med til mødet, har jeg fået disse noter fra Christina: 
I dag (mandag d. 11/10-21) er Ann startet, hun er pæd. Stud. fra VIA og skal være her i 7 uger. Og Isabell er 
9 klasses Erhvervspraktikant fra Engesvang skole, og skal være her i denne uge.  
Vuggestuen har været ramt af RS virus, men det ser lysere ud og vi er begyndt at være oppe i børnetal igen.  
Pga. af sygdom havde vi udskudt vores spis sammen, med der er nu ny dato, og det bliver den 24/11-21 

Fra Vest  
Her kunne Gitte bl.a. fortælle om arbejde med overbegreber og efterårsklip på Stjernen. Om ”Ugens sang”, 
kreative sysler og klip på Kometen og om repetition af de sidste ”samlings-emner” og samling i små grupper 
på Planeten. Så er der gang bl.a. nyt indhold i de udendørs plantekasser. 
 
Fra Øst  
Else fortalte bl.a. om høstugen – hvor der også blev lavet bål-mad og skrællet kartofler og gulerødder. Der 
er samlet blade og klippe/klistret efterårsting som svampe og paraplyer og så er der gang i ”Fri for 
mobberi” og sprog på Regnbuen. 
 
For alle 
Alle stuer har arbejdet med høst emne og Tak for halm til Kim . Mona havde leveret en rodfrugt eller 
lignende med til frokosten som så blev undersøgt/smagt på osv. En af formiddagene blev brugt på dans og 
musik i teamet, hvor de gamle kendte sanglege som ”Enebærbusken” og ”Per Syvspring” blev støvet af. 
 
Så har alle også haft fornøjelsen af at have besøg af vores samarbejdspartner i Legekunst, Rebekah og det 
har været en rigtig god oplevelse. Indtil nu, har det været Rebekah der har spillet teater, men nu er det 
blevet medarbejdernes tur. Når Rebekah kommer igen om 3 uger, er det os der skal agerer og så får vi 
vejledning fra hende.  
 
Vi var også omkring de ”spis sammen arrangementer” der har været på stuerne. Her har der været rigtig 
god opbakning og masser af snak. I den forbindelse vendte vi muligheden for, at vi enten via aktivitet eller 
måske en bordplan, fik sat folk mere sammen på kryds og tværs. Når der er ”frit slag” ender det jo som 
oftest med, at vi søgen nogen af dem vi kender. Det tager vi med i overvejelserne til en anden gang. 
 
Kommende emner for bestyrelsen: 

- Overgang. Hvordan skaber vi den bedste overgang mellem vuggestue(dagpleje) og børnehaven? 
- Forældrefællesskaber. Hvordan kan vi skabe nogle gode forældrefællesskaber? Vores børn skal 

følges an i mange år – både i skolelivet og fritid. Derfor er det så vigtigt at vi får gode fællesskaber 
omkring dem. 

- Foredrag. Vi har tidligere haft foredrag for forældregruppen. Vi havde også planlagt et som vi måtte 
aflyse pga. Corona. Det havde titlen ”Må vi godt lege doktor” og handlede om børnenes lege 
omkring køn mm. Er der andre ideer/emner? 



- Så er der også en fortsættelse af ovenstående omkring samarbejdet med dagplejen 
-  

Pædagogisk tilsyn. 
Vi gennemgik det materiale der var fremsendt om hvordan det pædagogiske tilsyn er tilrettelagt fremover. 
Det der er nyt omkring bestyrelsens rolle er at der forud for tilsynsbesøget fremsendes spørgsmål til 
drøftelse i bestyrelsen. De spørgsmål tager bl.a. afsæt i de fokuspunkter der er udvalgt af dagtilbudschefen. 
Her ud over deltager bestyrelsen i tilsynsmødet som de også har gjort de sidste år. 
Vi blev nysgerrige på 2 områder. Dels at den tilsynsførende ikke deltager i tilsynsmødet og om det bliver 
sådan, at det ikke er den samme der fører tilsyn flere gange samme sted (af hensyn til ikke at blive ”part”) 
Stig sender disse punkter til daginstitutionsafdelingen for en eventuel uddybning. 
 
Evt. 
Lars havde et punkt som bl.a inspireret af at hans datter Emma har været meget optaget af høsttemaet. 
Det handler om oprettelse af ”køkkenhave” og måske et lille hønsehold. Lars tilbød også at komme med 
aflivede dyr så børnene kunne være med til at undersøge dem. Og så var der også mulighed for at vi kunne 
få et ”stribe jord” ude ved ham, som vi kunne plante til. Det tager vi med til resten af personalet. 
 
Om mødet. 
Tiden løb fra os og jeg fik ikke afsluttet mødet til tiden som vi ellers plejer at være gode til. Af hensyn til 
planlægning/”barnepiger” osv. er det selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt at gå over tiden. Vi skulle i stedet 
havde afsluttet og indkaldt til et nyt møde. 
Kim havde ønsket en snak om ”billeder på aula”. Her er vi på et meget forskelligt niveau. I vuggestuen 
kommer der nye billeder hver uge og andre steder er det næste ikke kommet igen. Vi tager det op næste 
gang, men vi tager det selvfølgelig med til resten af personalet efter dette møde. 
 
Mvh Stig. 
 


