
Kære bestyrelse 
 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 18. august. 
 
 
Nyt fra Bording Børneby 
Vi er nu kommet et godt skridt videre i den proces vi løbende har vendt i bestyrelsen. Det er 
der hvor vi i samarbejde med to konsulenter; Heidi Bak Nielsen og Karsten Thygesen og 
hvor det handler om dels den pædagogisk udvikling og dels om de værdier og 
grundholdninger vi står på i arbejdet. 
Det har bl.a. betydet at vi nu starter med en ny struktur i børnehaverne hvor hvert team 
samarbejder om aktiviteter i en 14 dags turnus. En struktur hvor én team har 
motorikrum/fællesrummet eller busserne til rådighed i hele perioden. I vil opleve at der er 
mange forskellige måder at praktiserer de nye muligheder på. Det kan f.eks være at der 
planlægges én aktivitet der så gentages perioden igennem for forskellige børnegrupper, 
eller at det er den sammen gruppe af børn der måske besøger det samme sted i skoven 
over 14 dage eller noget helt tredje.  
Ændringerne skal, sammen med det vi har igangsat vedr. tid til forberedelse/planlægning, 
give et stærkere afsæt for at skabe pædagogiske tiltag der et tilrettet netop de børn der 
deltager. Samtidig vil der fortsat være aktiviteter ”på stuerne” for de børn der ikke lige 
deltager i nogle af forløbene i en periode.  
I forhold til den anden del, som handler mere om værdier, har vi igangsat et forløb der bl.a. 
handler om følgende overskrifter: Positive samspil og relationer – positive opfattelser og 
definition af børn – Børnesyn og  inddragelse af børneperspektiver.  At vi sætter fokus her 
er på baggrund af både vores PP-kortlægning, vores interne udviklingssamtaler – de 
drøftelser omkring ”tonen” vi har haft – både i bestyrelsen og i medarbejdergruppen. 
Så vi er sikre på, at vi har fået lagt en rigtig god – og spændende plan – for den kommende 
tids fortsatte udvikling af Bording Børneby. 
 
Nyt fra de tre teams. 
Vi er alle ved at være hjemme fra ferie og selv om der er enkelte medarbejdere der fortsat 
er væk, er dagligdagens rytme og rutine ved at være på plads. 
Det er jo også her i slutningen af august vi starter vores projekt sammen med Gymnastik og 
Fodbold. Det glæder vi os rigtig meget til. 
 
I vest det første tiltag i den nye struktur at sætte fokus på at skabe fællesskab og fælles 
fokus for årgang 18 som i de første 14 dage vil komme på bus – eller gåtur sammen. 
De øvrige årgang vi være hjemme i huset med de aktiviteter og rytmer som vi kender. 
 
I øst har vi valgt at lave de kommende 4 uger ”på tværs” af stuerne lærer hinanden lidt at 
kende i de forskellige aldersgrupper. De kommer med i forskellige aktiviteter i 
motorikrummet eller på tur sammen med de andre børn fra årgangen eller i drenge/pige 
grupper. 
 



Også i vuggestuen er der så småt begyndt at komme gang i de faste aktiviteter med cykeltur 
– besøg på børnehavens legeplads mm. 
 
Bestyrelsesvalget 
Som I har kunnet se efter mødet, blev ”valgavisen” som aftalt delt ud i fysisk form mandag 
d. 22.  
Mandag d. 29 bliver stemmesedlerne delt ud og der er sidste frist for afstemning fredag d. 
2. september. Efterfølgende mødes den nyvalgte bestyrelsen første gang tirsdag d. 13. 
september kl 19. 
På tidspunktet for mødets afholdelse var der kommet 2 nye kandidater – ud over dem der 
genopstiller. Det tal er efterfølgende vokset til 3. 

 
Det kommende tilsyn. 
Vi var omkring de elementer der er i forbindelse med det lovpligtige tilsyn der er i 
dagtilbud. Der er forskellige måder fra kommune til kommune. I Ikast-brande er det bygget 
op på følgende måde. 
Inden tilsynet modtager bestyrelsen er spørgeskema. Det har vi fået allerede nu, men vi har 
valgt at lade den nyvalgte bestyrelse lave besvarelsen, da det også er dem der kommer til at 
deltage i det dialogmøde der afrunder tilsynet. Spørgeskemaet handler bl.a. om 
forældrenes oplevelse af den kontakt de voksne har med børnene – stemningen i 
dagtilbuddet – det fysiske læringsmiljø og det æstetiske læringsmiljø. Alt sammen ud fra 
hvad man som forældre oplever/iagttager når man kommer i huset. Desuden er der noget 
om kommunikation mellem dagtilbud og forældre. 
Skemaet indsendes en uge inden datoen for tilsynsbesøget. Besøget består også af flere 
elementer og både børneinterview – samtaler med ledelse – TR/AMR indgår, sammen med 
den tilsynsførendes øvrige oplevelser af institutionens kultur mm. 
Der udarbejdes efterfølgende en tilsynsrapport som danner afsættet for det dialogmøde er 
afrunder årets tilsyn. I det møde deltager bestyrelsen, ledelse, medarbejder 
repræsentanter og dagtilbudschefen leder mødet. 
 

- Tilsynsbesøg d. 21. september (svar på spørgsmål én uge inden) 
- Tilsynsmøde d. 26. september  
- spørgeskemaet 

 
 
Brugertilfredshedsundersøgelsen 
I efteråret 21 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse omkring dagtilbud i 
alle kommuner. Der kunne markeres om man var: Meget tilfreds – tilfreds – hverken tilfreds 
eller utilfreds - utilfreds – meget utilfreds, med forskellige udsagn. F.eks ”hvor tilfreds er du 
med medarbejdernes understøttelse af dit barns sproglige udvikling”. – tilfredshed med 
information – samarbejde med personalet osv. Det er så alt sammen regnet om i en 1 til 5 
skala – hvor 5 er højeste. 
Alle kommuner befinder sig i intervallet mellem 3,9 og 4,5 og Ikast-Brande ligger på 4,3. 
Her er springet institutionerne imellem fra 3,6 til 4,8 og vi scorer samlet en generel 
tilfredshed på 3,8. 



Der har været en del kritik af undersøgelsen fra bl.a. forældreorganisationen og Bupl. 
Begrundelsen er, at I bliver spurgt til noget som foregår, når I ikke er i dagtilbuddet.  
Der er også nogle tekniske forbehold fra dem der har lavet undersøgelsen. Det handler 
mest om, at den meget forskellige svarprocent gør der usikkert at lave sammenligninger, 
særlig mellem institutioner i de enkelte kommuner.  
 
Der er dog klart noget vi kan arbejde videre med. Dels oplevelsen af information fra os til 
jer – og dels dialog og samarbejde mellem dagtilbud og forældre. 
De er området vi tidligere har været omkring i bestyrelsen og der er da også sket 
ændringer. F.eks. er vores antal af opslag på Aula de sidste 3 måneder op til sommeren 21 
blevet fordoblet i samme periode for 22. Det er selvfølgelig ikke det eneste parameter, men 
det giver nok alligevel et peg. Ikke mindst om ønsket om forbedring. 
 
Månedsplaner. 
I forlængelse med ovenstående drøftede vi også punktet omkring månedsplaner. Vi er helt 
klar over, at månedsplanerne hen over sommeren har været ”meget tynde” og 
mangelfulde. Vi er enige om at det niveau vi havde med informationerne på 
månedsplanerne før sommerferien var langt bedre og gav, langt han af vejen, de 
oplysninger der er ønsket. Det forventer vi også at vi er tilbage ved, næste gang der 
kommer planer. Bl.a. på baggrund af de ændringer omkring planlægning/aktiviteter vi har 
igangsat. (beskrevet i ovenstående) 
 
Legeplads 
Der blev spurgt til planerne for at lave en mere overskuelig opdeling af legepladsen og der 
blev også givet tilsagn om at bestyrelsen gerne vil være med omkring tilrettelæggelse og 
praktiske opgaver, sammen med forældregruppen. Vi håber at kunne starte med en ”Vi 
planter dag” inden efterårsferien. 
En af ideerne er, at legepladsen opdeles i forhold til de temaer der er i læreplanen.  
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