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Referat fra tilsynsmøde i Bording Børneby, onsdag den 16/6-2021 

1. Arbejdsmiljø og trivsel 

 Personalets arbejdsmiljø og trivsel 

- Bording Børneby er kommet godt igennem corona tiden, men pga. den opdeling, der har været, 

hvor hver stue stort set har været lukket om sig selv, har det været svært at have føling med 

både børn og kollegaers trivsel på tværs i huset. 

- Det har heller ikke været muligt at have samme føling med de mange opgaver. Ligesom hjælp på 

tværs af stuerne ikke har været muligt. Man er som personale kommet meget tæt på sin primær 

makker, men længere væk fra de andre. 

- Personale og ledelse har manglet den kollegiale sparring på tværs, som ellers har været helt 

natulig. 

- Der har været holdt personalemøder i de teams, som alle har været delt op i, men intet fælles. 

Men nu kan vi samles igen og det er fantastisk. 

 

 Samarbejdet i jeres lokale MED udvalg 

- Det lokale MED-udvalg har i corona tiden ikke været i centrum. Men vi er i gang igen. Der 

arbejdes bl.a. med en ny APV, som skal drøftes i hele personalegruppen. 

 

 Børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse 

- I forhold til børnene, har det klart været givtigt for nogle børn, at der har været en tydelig 

ramme. Nogle børn har fundet ro ro i de små og tydelige rammer, mens andre er blevet udfordret 

bl.a. på grund af, at det ikke har været muligt at have legerelationer på tværs af opdelingen. 

- Skolegruppens børn blev samlet i en spejderhytte ved starten af foråret. Helt præcist 33 

skolebørn i spejderhytten Møllemarken. Det er så godt – børnene får øje på hinanden på en 

anden måde, og udvikler sig til kompetente små mennesker. Formålet med tiltaget er også at 

give dem noget fællesskab og samhørighed frem mod skolestart til august. De store børn har 

ikke været ligeligt fordelt rundt på stuerne, så godt de nu er samlet. Det har lettet presset på 

stuerne og givet både de store børn i spejderhytten og de andre i huset et meget bedre 

læringsmiljø. 

- Et opmærksomhedspunkt i både vuggestue og børnehave er, at vi skal fastholde det nærvær og 

den gode kontakt, som vi har fået skabt til børnene – også nu hvor verden åbner op. Vi skal blive 

bedre til at kommunikere om hverdagens organisering og ikke bare tro, at mens …. er ved 

børnene, så kan … lige lave andre ting. Det skal aftales og organiseres i sammenhæng med at 

skabe et fantastisk læringsmiljø for alle børn. 

- Det overordnede perspektiv på den samlede børnegruppe i Bording Børneby er, at der er rigtig 

mange dygtige, dejlige og kompetente børn, som alle er i god trivsel. Men der er også nogle 

børn, som har brug for en særlig indsats og anderledes planlægning.  

- Der er et stort fokus på sprog, da vi har en del børn, som ikke har dansk som modersmål. De 

børn kræver alle en lidt anderledes indsats. 
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- Der er en del helt små børn i vuggestuen, det kræver en anderledes planlægning, end når vi har 

haft børn som selv er mobile.  

- Personalegruppen er optaget af at skabe gode læringsmiljøer for alle børn. Hvis et barn er i 

mistrivsel, eller vi oplever andre udfordringer, så er vi meget optaget af at være nysgerrige, 

sammen med forældrene, på hvad der er på spil.  

- Vi er ligeledes optaget af at finde andre veje at kommunikere med børnene på, end bare ved det 

talte sprog. 

 

2. Hvad har I lært af tiden med corona? 

- Vi har lært af corona tiden, at ting godt må tage tid. Vi skal være tålmodige  

- Hele dagtilbuddet er meget mere ude, end de nogensinde før har været. Det skal der holdes fast 

i. Børnene er gode til at være ude. Men også her skal der arbejdes med organisering på 

legepladsen. Vi skal have skabt en struktur, som giver mere rum for fordybelse – Måske skal 

legepladsen ikke lukkes helt op. 

- Forældre har hele tiden måtte komme ind, men ikke slå ”lejr” – Hvordan det skal foregå fremover 

er til debat i både forældrebestyrelsen og i personalegruppen. 

- Her pre corona skal vi have skabt en ny hverdag, hvor fokus er på en god og tydelig planlægning, 

så der bliver plads til det, vi gerne vil arbejde med pædagogisk i de små grupper, samtidig med 

at der er en god hverdag for resten af børnegruppen. 

 

3. Pædagogiske indsatser – hvad er der fokus på nu og i fremtiden? 

- To af de største udviklingspunkter, som hele Bording Børneby skal arbejde med efter 

sommerferien, er ”Organisering i hverdagen” og ”Intern og ekstern kommunikation”. Corona 

retningslinjerne har gjort, at der er sat et andet fokus på, at ro og fordybelse skal være i centrum 

i den pædagogiske praksis. Bording Børneby er et stort hus og det kan nemt komme til at virke 

kaotisk, hvis ikke der er styr på organiseringen. Et helt konkret tiltag i den forbindelse er, at der 

serveres morgenmad i børnehaven i de to teams og ikke i fællesrummet. Det har givet en meget 

bedre start på dagen for alle børn og voksne. 

- De voksne skal holde fast i at være nærværende voksne på legepladsen og ikke opsynsmænd. 

Men det kræver også, at vi er nok voksne på legepladsen. Derudover vil flere voksne også give 

mulighed for at være mere aktive på legepladsen. 

- Et andet vigtigt perspektiv er barnets. Når børnene er i små grupper bliver der mere fokus på at 

lytte til alle børnene. Der arbejdes også med, at ”ting” må tage den tid det tager, når børnene 

skal inddrages. Det viser sig blandt andet i spisesituationerne, hvor vi igen gerne må lade 

børnene tage mad fra fade og skåle selv. Mange har ikke prøvet det før, mens andre helt har 

glemt hvordan det var, før corona. Børnene vil gerne selv, og det skal der være både plads og tid 

til gennem hele dagen. 

- Der kigges også på, hvordan vi skaber den bedste start for barnet i Bording Børneby. De små 

vuggestue børn og de mindste børnehavebørn har brug for en opstart, som de kan overskue. De 

skal lære at gå i dagtilbud – det skal ske i små step. 
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- Der bliver ansat nye folk lige efter sommerferien, så vi skal arbejde videre med at blive tydelig på 

vores regler og værdier ind i det pædagogiske arbejde. Det vil understøtte vores pædagogiske 

praksis og sætte en fælles retning. Og det har vi brug for. 

- Vi skal ligeledes have fat på at kommunikere bedre om hvad vi gør og hvorfor vi gør det – særligt 

i forhold til forældrene. 

 

4. Evalueringskultur 

- Arbejdet med at skabe en evalueringskultur skal understøttes endnu mere. Vi skal blive skarpe 

på, hvad vi vil evaluere og hvorfor. Der er pædagogiske refleksioner dagen igennem, men vi 

kunne ønske os, at vi blev bedre til at stille spørgsmål til hinandens praksis, netop for at blive 

dygtigere og finde en fælles vej. 

 

5. Forældresamarbejde 

- Vi har en meget aktiv forældrebestyrelse. Oplevelsen er, at der i bestyrelsen er en god gejst og 

mange bidrag for at understøtte Bording Børneby. Bestyrelsen vil os gerne, og er altid positive og 

konstruktive. Bestyrelsen er opmærksomme på at få fortalt tilflyttere til Bording om det gode 

dagtilbud ”Bording Børneby”. Bestyrelsen er lige nu i gang med at eksperimentere med en lille 

video, som fortæller om vores rammer i dagtilbuddet. Den har også været meget aktiv i forhold 

til at få skabt gode løsninger i læringsmiljøerne både ude og inde. 

- Bording Børneby er optaget af at lytte til forældrene, og få så mange perspektiver på hele vejen 

rundt. Alle forældre skal ses, høres og mødes. 

- Der er gode dialoger med forældrene i hverdagen. Forældrene er også gode til at give udtryk for 

både det gode, og når der ind i mellem opstår udfordringer. Forældrene oplever, at de bliver 

taget alvorligt. 

- Personalet har oplevet en helt ekstraordinær opbakning i forbindelse med corona restrektionerne. 

Bl.a. har børnene skullet haft meget ekstra tøj med, da udelivet har været omdrejningspunktet. 

Det har alle forældrene haft styr på. 

Konklusion 

Bording Børneby er kommet godt igennem corona-tiden, og der er flere elementer, som skal videreføres i 

den nye hverdag efter sommerferien. Bording Børneby har et topengageret personale, som gerne vil blive 

dygtigere og skabe en endnu bedre hverdag til glæde for alle børn. Der skal rettes et særligt fokus på 

den interne og den eksterne kommunikation, så der kan sættes en fælles retning, hvor alle får del i 

hverdagens organisering. 

 

Tak for et dejligt besøg. 

Referent Merete Villsen 

Dagtilbudschef 


