
Ref bestyrelsesmødet d. 12.10.22 
             Bording d. 24.10.22 
Else var fraværende pga ferie. Ellers var alle til stede. 
 
Dagsorden: 
Vi sprang lidt i dagsordenen og nåede ikke alle punkter. Det betyder bl.a. at punktet omkring 
forretningsorden kommer med næste gang. 
 
Under nyt fra Bording Børneby, fortalte Gitte om et eksempel på, hvordan vi arbejder med det der hedder 
”skema til handling”. Det er et arbejdsredskab der er udviklet i forbindelse med de nye læreplaner, men 
grundlæggende er bygget på samme måde som mange andre modeller, nemlig hvor man beskriver en 
status - opstille ønsker til forandringer – beskriver tiltag – beskriver hvilke tegn der viser vi er på vej – 
hvordan vi evaluerer og hvem der er ansvarlig for hvad i processen. Gitte beskrev ud fra et forløb omkring 
brugen af fællesrummet i ugerne 36/37 og jeg vedhæfter lige en kopi af skemaet til referatet. 
Denne måde at fortælle om vores arbejde på, opstod på baggrund af et ønske om at få lidt mere pædagogik 
ind i vores fortællinger om dagligdagen på bestyrelsesmøderne. Vi har haft en tradition for, at vi fortæller 
lidt overordnet om hvad vi har gang i og det giver selvfølgelig også et indblik i dagligdagen, men vi tænker 
at bestyrelsen måske er det rigtige forum, at gå et skridt dybere i de pædagogiske overvejelser om hvorfor 
og hvordan. Det vil vi nu prøve de næste 3 gange og så tager vi en snak om hvordan det skal være 
fremadrettet. 
 
Høstfesterne. 
Bordet rundt var der mange positive udsagn omkring høstfesterne. Det var fint med de fælles aktiviteter og 
den tid der også var til ”bare” at snakke. Vi havde talt om – i personalet – at vi vil gøre mere ud af 
sange/dans på forhånd sammen med børnene. Vi var enige om, at teamopdelingen var fin og at 
arrangementet som grundform gentages næste år. 
 
Det kommende år for Astronauter. 
Vi har haft møde med skolen vedr. astronauterne. Det var på mange måde et fint møde, men 
skolen er meget presset på de fysiske rammer. På forhånd havde vi herfra bl.a. snakket om en model hvor 
vi kunne være med astronauterne i f.eks. 3 perioder af 14 dage hen over foråret, men det er der ikke 
mulighed for. Der er heller ikke mulighed for at udvide tidsmæssigt de formiddage vi ellers plejer at være 
der. Og den sidste del er, at skolen på baggrund af både presset på de fysiske rammer og på baggrund af 
nogle pædagogiske overvejelser, foreslår at vi først begynder med den faste formiddag fra maj. 
De begrundelser der er pædagogisk er faktisk gode betragtninger. 
De går bl.a. på, at selv om der er en værdi i at børnene oplever de fysiske rammer, er det jo ikke 
skolens/sfo’ens kultur de møder. Det de møder er jo bygget på de rammer/regler og normer vi har med os 
som børnehave. 
 
Et andet aspekt i skolens drøftelser, var noget som nogle af os har vendt for nylig, nemlig det store og lange 
fokus der er på skolestarten. Både kulturelt og samfundsmæssigt. Måske er det med til, at fjerne noget af 
opmærksomheden på det med ”bare at være” og på at ”det gode børneliv” ikke skal måles i at være på vej 
– men på at være. 
Det korte og lange er, at aftalen for indeværende astronautforløb er, at vi først starter med de faste 
formiddagsbesøg fra tirsdag i uge 18. Det betyder at vi så får 6 gange frem mod praktikugen. Aftaler er også 
at der vil være medarbejdere fra sfo der er med – både i planlægning og gennemførelse. Dels af de 6 
formiddage og dels i praktikugen. 



Ud over det, arbejder vi vider med ideen om at lave nogle ”moduler” hen over foråret hvor vi samler 
astronauterne omkring aktiviteter enten her i huset eller et andet sted og så har vi fortsat planer om et 
forløb i Møllemarken helt op til sommer. 
Og så er det første astronautprojekt jo ved at være på benene, nemlig ugen med krybbespil. 
 
Samarbejde med foreninger og DGI 
I Bording Børneby har vi, lige som kommunens øvrige institutioner, været med i et ”Bevæg dig for livet 
projekt”! Et projekt der også har tråde til den politiske målsætning om at sikre alle børns adgang til 
foreningslivet og som også er den del af ”det åbne dagtilbud”.  
Vi har haft et samarbejde med både Bording IF (Fodbold) og Bording Gymnastikforening og det har været 
en rigtig god oplevelse. I vores evaluering har vi også besluttet at vi vil fortsætte samarbejdet og skabe 
”Brobygning” mellem Bording Børneby og foreningslivet. Vores næste tiltag vil være i forbindelse med 
opstart af udendørsfodbold til foråret og så vil vi igen lave et projekt når gymnastikken starter i efteråret 
23. 
Der er en kort evalueringen på vej på Aula og så er der lagt en video fra workshopaftenen på vores 
hjemmeside.  
 
Vedr. manglende pladser for 0-3 årige. 
På baggrund af en mail fra Merete Vilsen hvor plads behovet for 0-3 årige i Bording beskrives, arbejde vi i to 
grupper med nogle: ”Man kunne måske….” løsninger. Altså ideer og forslag som ikke på nogen måde er 
færdige og gennemdrøftede, men mere nogle skud fra hoften. 
Et af de forslag vi var omkring var det vi tidligere har fremsendt med at opfører en ny lillehal og så indrette 
den nuværende til grupperum.   
De øvrige ideer er ikke med i referatet, men sendt som internt arbejdspapir til bestyrelsens medlemmer. 
 
Generelt har vi behov for at vide, hvordan pladsbehovet ser ud på sigt. Er det et overgangsfænomen – eller 
er det en generel stigning i børnetallet som ikke kan ”lukkes” i dagplejen og vil give et konstant pres på flere 
vuggestuepladser. 
Som jeg fortalt under mødet, skulle jeg have besøg af vores politiske udvalg dagen efter. Her fortalte jeg at 
vi havde været omkring problematikken med de manglende pladser og kunne selvfølgelig ikke lade være 
med at vise muligheden med vores krybbe-rum frem. 
Jeg vil nu gå i en snak med Merete og pladsanvisningen for at se hvor meget vi kan finde ud af, om det 
fremtidige behov på lidt længere sigt. 
Og så vil jeg også bare lige sige tak for bidrag og en god snak    
 
Omgangssyge. 
Der er en del omgangssyge i Bording Børneby pt. Og vi lægger sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring 
det, på Aula. 
 

Næste møde er tirsdag d. 15.11 og så er der kommet ny dato for det fælles bestyrelsesmøde med Børne, 
kultur og fritidsudvalget. Det er fastlagt til onsdag 23.11 kl. 19 

 

Mvh Stig 

Vedhæftet bilag: Skema til handling. 



Skema til handling – et eksempel! 

Når I har besluttet jeres næste skridt, kan I udfylde skemaet så I har en fælles plan. 

  Udarbejdet 
af:________Gitte________________________Dato:____26.8 2022______ 

 

Indhold 
Hvad vil vi arbejde med 

- Fællesrummet i ugerne 36 og 37 for årgang 2019  
- Børnene får mulighed for at danne venskaber og lege frit. 
- Vi vil lave motorik  
- Vi vil lege med trommerne 
- Vi leger lille hund… 

Mål 
Hvad vil vi gerne opnå? 

- At børnene opdager hinanden på tværs af teamet og har det sjovt sammen. 
- At de bliver trygge ved det fysiske rum og de forskellige voksne i teamet. 
- At de kan deltage i en voksen bestemt aktivitet med få simple regler.  
- At de får lyst til at bruge kroppen. 

 
Tiltag 
Hvad vil vi gøre for at nå målet 
Stille motorikbanen op. 
Finde trommer frem  
Lege lille hund og børn der ikke ønsker at deltage må kigge på.  
Lege med og understøtte der kommer flow. (fordybelse, skæg og 
balade) 

Ansvarlig 
Hvem gør hvad? 
De voksne der på arbejdsplanen 
er sat på til motorikrummet laver 
ovenstående og evt. også andre 
spontane ting. Vi behøver ikke 
lave alting hver dag.  
Læs bogen hvad kolleger har 
lavet dagen forinden.  

Tegn  
Hvad vil vi se efter for at vurderer om vi er på vej til at nå målet? 
Børnene fordyber sig og har det sjovt. 
Børnene søger hinanden, bliver trygge ved de voksne. De er trygge ved rummene og ved at deltage i 
aktiviteterne. De tager egenskaberne med ud til andre sammenhænge. 
Opfølgning 
Hvordan og hvornår vil vi vurdere, om vi har nået målet? 
Til teammøde med spørgsmålene 
Har vi opnået målene? 
Skal det være samme gruppe i 14 dage? 
Hvor meget skal vi skifte mellem voksne? 
Hvor mange faste aktiviteter skal der være på programmet? 
Svarene skal vi bruge til planlægning af næste periode i 
fællesrummet.  
 
 

Ansvarlig 
Hvem gør hvad? 
Team vest personalet til team 
møde  



 

 

 


