Ref bestyrelsesmødet onsdag d. 7. oktober 2020
Bording d. 22.10.20.
Da mødet var det første i den nye bestyrelse, brugte vi lidt tid på at præsenterer os og snakke lidt om
forventninger til arbejdet.
Bestyrelsen konstituerede sig:
Claus er ny formand og Lars er næstformand.
Bestyrelsen blev også orienteret om reglerne omkring tavshedspligt og med et særligt fokus på f.eks når
bestyrelsesmedlemmer deltager i ansættelsessamtaler, som det netop har været tilfældet.
Et af punkterne på dagsordenen var mødet med børne- og underviskningsudvalget, der var planlagt til d.
28. oktober. Da jeg forventede at dette møde blev flyttet pga. corona blev snakken mere en generel snak
om bestyrelsens rolle i dialogen med politikere. Vi orienterede bl.a. om vores seneste høringssvar og
fortalte lidt om arbejdet med Børne- og ungepolitiken og vores videre arbejde med den.
Nyt fra Bording Børneby.
Fælles for os alle er, at vi er i gang med sidste hånd på vores pædagogiske lærerplan. Vores
læreplansgruppe skal mødes en gang mere og så forventer vi at kunne præsenterer den for bestyrelsen ved
det næste møde.
Et andet fælles fokus er at få tilrettet dagstrukturen så vi kan få udnyttet vores indendørsmuligheder og få
struktureret omkring ture ud af huset. En anden del af dette er, at få genindført muligheden for
planlægnings møder og møder til pædagogisk udvikling. Langt det meste mødevirksomhed har været aflyst
siden marts, med undtagelse af vores fælles personalemøder. Det har været et bevidst valg og har betydet
at vi har været mere til stede med børnene, men vi kan også mærke at behov at genstarte noget af det.
Vi har netop haft en pædagogisk dag, hvor vi bl.a. har arbejdet med struktur og læreplanen. I den
forbindelse har vi også drøftet hvilke af de tiltag vi har indført i forhold til corona, vi vil tage med os. Og der
er faktisk flere ting. For det første fastholder vi at morgenerne er opdelt i teams og så vil vi også arbejde
videre med en opdeling af legepladsen om end det ikke bliver i så mange zoner som pt. Så er der også
noget omkring mødeaktivitet, samarbejdet med f.eks PPR vi har fokus på og det vender vi tilbage til.
Fra børnehaven fortæller Gitte og Else, at vi har fjernet ”minebåndene” på legepladsen og erstattet dem
med streger i græsset. Og at børnene er rigtig gode til at respekterer det og finde rundt i det.
Både i team øst og vest, er der kommet mere gang i de små grupper. I vest er der et særligt fokus på
sproget. Både i forhold til børn der har brug for en særlig indsats og i forhold til grupperne generelt og i øst
er der bl.a. fokus på det at være en god kammerat – hvordan vi snakker sammen osv.
I begge teams er vi i gang med at indhente det udsatte arbejde med Hjernen og Hjertet og der er også
forældresamtaler på vej.
I forhold til forældreinformation er der kommet ny struktur på tavlerne i øst og der komme en tilsvarende i
vest. Det skulle give større overskuelighed for forældre og vi er også opmærksomme på, at vi fortsat kan
blive meget bedre til at få informeret om det der sker/er sket. Også selv om der på møde dagen var ”fuldt
hus” på tavlerne i øst 

I vuggestuen arbejdes der også i en fast struktur med små grupper. Der er yoga, cykelture på skift, kreativt
værksted der handler om farver.
Vi var også omkring arbejdet med astronauterne og hvordan vi kan få det planlagt med de restriktioner der
er omkring faste grupper. Vi arbejder på at finde en løsning. Vores evaluering af Astronauternes ophold i de
to spejderhytter i maj/juni er meget positiv og vi arbejder på at skabe en tilsvarende mulighed næste år,
men nok kun af en måneds varighed.
Vuggestuen har fået genindført planlægningsmøderne og der er kommet en fast månedsplan.
I vuggestuen for vi en praktikant i forbindelse med uddannelsen til pædagogisk assistent. Uddannelsen er
bygget op, så den studerende kommer i praktik i 2 gange et halvt år afbrudt af en halvt års skolegang. Og
modsat de pædagogstuderende, så er de uden for vores normering.
Hvad var vi ellers omkring:
Vi arbejder fortsat på at få varmt vand i hanerne og evt en overdækning ved indgangslågerne. Alternativt vil
i ”kun” have håndsprit som mulighed udendørs og så skal børn og forældre benytte udetoiletter og toiletter
lige indenfor i garderoben i børnehaven. Vi ser hvad der kan lade sig gøre.
Kunne vi skabe flere overdækkede rum på legepladsen? F.esk i form af telte, pavillons eller?
Kommende møder:
Møderne afholdes på rullende dage i tidsrummet 19 – 21 og Stig laver en oversigt. Se afslutningen af
referatet.
Emner til kommende drøftelse:
Hvordan ser budget/regnskab ud for Bording Børneby
Gennemgang af den nye pædagogiske lærerplan
Kathrin, Preben og Anita får bilagsmateriale til møderne i fysisk form.
Mødedatoerne er:
9/11 8/12 3/2 18/3 26/4 7/6
Hvis vi får behov for yderligere eller færre møder regulerer vi det bare.
Mvh Stig.

