
Ref bestyrelsesmødet d. 6. maj 2020. 

     Bording d. 14.5.2020 

 

Vi gennemførte vores første virtueller bestyrelsesmøde og vores succes var lidt blandet  

Afbud fra: Mette, Katrin, Anita og så kunne Else ikke komme på. 

Nyt fra Bording Børneby. 

Vi startede med lidt aktuel status på fremmøde mm. 

Vi havde i mødeugen ca 2/3 af de indskrevne børn. Børnene er på egne stuer og deles i mindre grupper, når 
der er børn og medarbejdere til det. Legepladsen er opdelt i zoner der skifter mellem stuerne fra dag til 
dag. 

Børnene har generelt været rigtigt dygtige til at finde ud af de begrænsninger i deres færden vi har skabt. Vi 
er ude rigtig meget og der er mange godt stunder med fordybelse. Og så kan vi tydeligt mærke, at der også 
er nogle helt andre muligheder for, at vi som medarbejdere kan fordybe os sammen med børnene og i 
længere tid. Men det har selvfølgelig med normeringen at gøre. Der er stor forskel på, at have 12-14 børn 
på stuen og så de 20+ der ellers er pt. 

Fra mandag d. 11 maj starter vi projektet med Astronauterne, hvor vi laver to satellitter i henholdsvis 
Egehuset og Møllemarken. 

Samme dag forventer vi også at fremmødet stiger og vil nærme sig 100% 

I forlængelse af denne orientering snakkede vi om, at vi i institutionen har forventninger om, at det bliver 
et rigtig godt projekt, der klart vil styrke Astronauternes fællesskab. Og vi har løse tanker om, at vi, når vi 
kender klassesammensætningen for børnehaveklassen, måske skal ændre så det bliver den fordeling der 
bliver i husene. Men det ser vi på. 

Vi snakkede også om, at hvis udbyttet bliver som vi forventer, kunne det være en mulighed at gennemfører 
et lignende projekt fremover. 

Vi vedtog endvidere, at der skulle et brev ud med flere praktiske oplysninger og billeder af de 
medarbejdere der er med i projektet.  

I forhold til smitte, så er vi ikke vidende om smitte blandt hverken børn, ansatte eller forældre. 

 

Punkt til dagsorden efter sommer. 
Børne- og undervisningsudvalget har fordelt de første penge der er kommet til ”minimumsnormeringer”. 
Her er der en interessant linje i dagsordensteksten. Her står der: 

Hvis Regeringen, som planlagt udmønter 1,6 mia. kr. til øgede normeringer i årene 2020-2025, vil Ikast-
Brande Kommunes andel af den samlede pulje være på 11,52 mio. kr. i 2025. Puljemidlerne til fremme af 
bedre normeringer modsvares dog af den årlige 1% effektivisering, såfremt denne gennemføres i alle årene. 

Som det ser ud lige nu, er den 1 % effektivisering medtaget i budgetterne 20 – 21 – 22! 



Valg til bestyrelsen. 
Vi har jo valg til bestyrelsen lige efter sommer. Jer der er valgt frem til da, og på det tidspunkt stadig har 
børn hos os, må meget gerne give besked om evt. genopstilling. 

Det handler om: 

Cecilie, Kartin, og Mette (Maja har på det tidspunkt ikke børn hos os). 

Og så er der jer der er valgt frem til 2021, nemlig Claus og Anita som jo fortsætter. Den sidste er Anne som 
også er valgt frem til 2021, men forlader bestyrelsen da hun ikke har børn her, efter sommerferien. 

Så spørgsmålet er: Genopstiller Cecilie, Katrin og Anita? 

 

Og det var vist det  

Mvh Stig 

 


