
Ref. fra Bestyrelsesmødet d. 2. juni 2022 
 
Nyt fra Bording Børneby. 
Da det ikke er længe siden vi havde møde sidst, er det begrænset hvad nyt der er, men to ting er der sket 
netop på dagen for mødet. 
For det første har vi haft den formelle afsked med astronauterne. I morgen skal de til Karneval og fra næste 
uge er de i Møllemarken og efterfølgende går de fleste på ferie. Afslutningen blev markeret med, at de alle 
”sprang videre i livet” fra scenekanten på legepladsen – fik rammer med billeder fra deres tid hos os – og så 
var der hotdogs på menuen. 
Den anden ting er, at vi også har sagt farvel til Manfred. Manfred har jo været med os i flere år og også i al 
den tid vi har været på Bodholtvej. Vi ønsker Manfred alt godt fremover og siger tak for hjælpen   
 
Vuggestuen fortæller, at de nyder det gode vejr og muligheden for at være ude i længere tid. På 
medarbejdersiden skifter vi vores pædagogstuderende. Det betyder at Elma er tilbage på uddannelse og 
vores nye studerende hedder Emely. Hun går på 2.årgang på pædagoguddannelsen og skal være i 
vuggestuen frem til februar 23. 
I børnehaverne er det også udeaktiviteter med plantning osv. der har været/er på programmet. I vest har vi 
sagt farvel til Louisa som er tilbage på pædagoguddannelsen og vi har modtaget Kathrine i stedet. Kathrines 
praktik bliver dog kort. Hun er nemlig gravid og efter planen skal hun gå fra i starten af juli. (Her hvor 
referatet skrives er Kathrine gået fra, ”før tid”). 
 
Nyt fra Stig. 
Nu hvor vores samarbejde med Rebekah (dukketeater) er afsluttet i denne omgang, skal vi i gang med et 
andet spændende projekt. Nemlig et der handler om ”en bevægende kommune” og det er et samarbejde 
mellem en række kommuner landet over og så DGI og deres lokale foreninger. Vi var faktisk tæt på at 
komme med for et par år siden, men så kom både Legekunst og Corona på tværs. 
Ideen er, at en gruppe af børnene skal gennem et forløb, hvor de ”møder” Bordings lokale foreningsliv. 
Prøver deres aktiviteter i deres rammer. Da vi var i gang med planlægningen tidligere, var der bl.a. tilsagn om 
deltagelse fra bl.a. håndbold, fodbold, gymnastik. Strukturen er, at der afholdes et intromøde, hvor børn, 
forældre, medarbejdere fra børnehaven og foreningens frivillige – sammen med en konsulent fra DGI – 
præsenterer programmet. Herefter vil der være 10-12 gange, hvor børnene én gang om ugen, er på besøg i 
én af foreningerne sammen med medarbejdere, foreningens frivillige og forældre. 
Det glæder vi os til at komme i gang med og der kommer mere information lige efter sommer. Erfaringerne 
fra de kommuner der har været i gang er, at det giver det bedste udbytte, hvis det er den ældste årgang der 
deltager. 
 
Forældremøderne. 
Vi har haft 2 rigtig gode forældremøder. I vest var fremmødet ikke så stort. Vi var omkring 20 børn 
repræsenteret. Det var noget bedre i øst/vuggestuen, hvor vi samlet var omkring 40 forældre. Vi ved godt at 
det er en udfordring at afholde forældremøder i maj. Både pga. vejret – fritidsaktiviteter – og den 
kommende skolestart for Astronauterne. 
Det laver ikke om på, at vi havde et par rigtig gode møder med en masse ideer til udvikling af 
forældrefællesskaber i Bording Børneby. Her har jeg lige sat nogle af ideerne/overvejelserne op: 

- Fast rytme med forældrekaffe 
- Stuearrangementer for forældre/børn/søskende – f.eks. fællesspisning 
- Bedsteforældredag 
- Forældreråd på alle stuer 
- Facebook gruppe til forældreinitiativer (vi mødes på legepladsen kl 11-12 i morgen!) 



- Aula som forældre til forældre kommunikation 
- Postkasse til bestyrelsen 
- Mere information omkring pædagogik/læreplaner 
- En intro til forældre omhandlende fællesskaber og betydningen af dem 
- En guide til legeaftaler  
- Årgangsaktiviteter (primært tænkt for Astronauter) 
- I dagligdagen: Kik op – sig ”hej” til både andre forældre og børn 
- Tydeligt program og ”betydning” for arrangementer – man skal føle man går glip af noget hvis man 

ikke er med! 
- Praktiske opgaver/aktiviteter for forældre/børn. F.eks. beplantning – vedligehold osv. 
- Tage initiativet og kontakt andre forældre f.eks. for legeaftaler. 
- Efter Corona skal fællesskabet genopbygges og det kræver en indsats. 
- Vekslen mellem arrangementer for stue/team/alle – og program efter det! 
-  

Både bestyrelse og medarbejdere arbejder videre med ideerne.  
 
Det vi har besluttet at sætte i søen er, at alle teams laver en forældrekaffe inden sommerferien og at vi 
udarbejder en lille ”Guide til legeaftaler”. Desuden er det besluttet, at der afholdes et 
forældre/børn/søskende arrangement for astronauterne, mens de er i Møllemarken.  
Og så tager vi fat i alle de andre ideer, efter sommer. 
 
Astronauter. 
Vi fortalte om strukturen og målet for astronauternes forløb i Møllemarken. 
Udgangspunktet er arbejdet med at styrke nedenstående kompetencer hos børnene: 

- At kunne afstemme sig i forhold til andre 
- Mestring af egne ”små” udfordringer (når noget eller nogen ”driller”) 
- Holde fokus (også i ikke selvvalgte opgaver) 
- Nysgerrige på omgivelser, viden og andre mennesker. 
- Tro på sig selv 
- Være en god ven 
- Kunne modtage og følge en besked 
- Være selvhjulpen 

 
Dagligdagen i Møllemarken er bygget efter denne skabelon: 
 
Formiddag. 
Om formiddagen vil der være faste aktiviteter som alle børnene skal deltage i.  
Her vil der som oftest være to forskellige muligheder som man kan vælge imellem. I disse aktiviteter vil vi 
understøtte de relationer vi kan se børnene skaber og tilrettelægge aktiviteterne så de giver de bedste 
muligheder for at de styrkes.  
Spisning.  
Hver dag vil der også være en fast samling i forbindelse med spisningen.  
Pause. 
Efter spisning vil der være en ”pause-stund” hvor vi trækker tempoet/støjen/sansestimulationen ned. Det 
kan være at sidde stille og tegne, at hører en historie, at ”se ud i luften”. Det er vores erfaring at rigtig mange 
af børnene har godt af den ro/pause det giver og at de får batterierne ladet op til resten af dagens 
oplevelser/udfordringer. 
 



I forbindelse med snakken om Møllemarken var vi også omkring skolens involvering i både praktikugen og i 
astronautforløbet generelt og der blev stillet spørgsmålstegn ved børnehaveklassens/sfo-medarbejderenes 
mulighed for at deltage. Det tager vi med til den drøftelse vi har aftalt at vi skal have omkring dette års 
skolestart. Her skal vi evaluere hele forløbet med div. møder/overleveringer osv.  
 
Vedr. valg til bestyrelsen. 
Der er to medlemmer der er valgt frem til og med september 23. Det er Cecillie og Claus. Alle andre er på 
(gen?) valg. Der skal vælges 3 repræsentanter for de kommende to år og 2 suppleanter. 
 
Næste møde er torsdag d. 18. august. 
 
Mvh Stig 
Bording d. 8.-6.- 2022 
 

 


