
Ref. fra bestyrelsesmøde d. 16.12.        Bording 2.-1.22 

Afbud fra Annette fra vuggestuen. 

Mødet blev indledt med smørrebrød mm. 

Nyt fra Bording Børneby 
Alle tre afdelinger kunne fortælle om div. juleaktiviteter med hygge, nisseløjer, forældrearrangementer osv.  
Ellers var der ikke så meget nyt, da der jo ikke er gået ret lang tid, siden vi sidst havde møde. 

På medarbejdersiden kunne Stig fortælle, at Camilla – der arbejder på Solen – er blevet optaget på Merit-
uddannelsen som pædagog. Det betyder, at Camilla fra februar og et år frem er fuldtidsstuderende. Her har 
vi heldigvis fået Hanne Knudsen, der pt er på Månen, til at være vikar – selv om hun var blevet tilbudt 
arbejde andet sted . De efterfølgende 2 år skal Camilla så både være studerende og delvist på arbejde, 
men det vender vi tilbage til, når den tid kommer. 

Og så har vi fået vores to nye studerende, Louisa på Planeten og Elma i vuggestuen, godt i gang. 

Brugen af AULA 
I vores snak om Aula var vi vidt omkring, men endte på, at vi besluttede, at der skal flere informationer, 
fortællinger, dokumentationer ud via Aula. Vi var også omkring det, at der jo går noget tid fra børnene, når 
medarbejderne skal lægge ting ”op” på Aula, men bl.a. på baggrund af de snakke vi tidligere har haft om 
forældresamarbejde/information, var vi enige om at prioritere det. Det betyder, at vi i personalet tager en 
snak om hvilket niveau vi skal lande på, bl.a. i forhold til billeder og at vi samtidig sikrer, der bliver afsat tid til 
det.  

Vi var også omkring månedsplaner på Aula og her drøftede vi, hvor ”stramme” månedsplaner der skulle 
være. Enden på det blev, at der sagtens kan være en masse plads til at følge det der lige opstår og at 
planerne mere var et signal om, hvad vi arbejdede med på stuerne i en given periode. Her ud over skal det 
fremgå, hvor det handler om ture ud af huset – eller hvor der er noget med mødetid eller andet der afviger 
fra hverdagen. 

Placering af børn.  
Vi har hidtil haft en praksis, hvor vi har bestræbt os rigtig meget på at imødekomme forældreønsker med 
hensyn til placering på stuerne. Det er en medvirkende årsag til, at vi nogle gange får en ”skævvridning” på 
f.eks. dreng/pige fordelingen. I perioder kan fordelingen på ventelisten også spille ind. 

Vi besluttede derfor dette: 

- Fordelingen på stuerne skal ske, så der som udgangspunkt er det samme forhold mellem 
børn/medarbejdere på alle stuer. 

- I beslutningen om placering, kan der indgå en vurdering af børnegruppens trivsel og altså ikke kun 
antal. 

- Hvis vi ikke kan imødekomme et forældreønske om en bestemt stue, tilbydes en plads i samme 
team. 

Til orientering, så er der pt 30 børn skrevet på venteliste til børnehaven med start i løbet af 2022 og de 
fordeler sig med 16 drenge og 14 piger. 

Bestyrelsens næste møde er 31. januar.      

Mvh Stig Skovbo 


