
Ref bestyrelsesmødet d. 26.-4.-21 
Afbud fra Anita og Sofie. 
 
”Fællesskaber” – hvad arbejder vi videre med? 
Sofie havde sendt et forslag:  
Stue-foto-mappe 
Jeg foreslår at alle stuerne laver en mappe på aula med billeder af børnene og de voksne på stuen gerne med 
et navn på børnene. Mappen skal så deles med forældrene på stuen. Når et barn går ud skal barnets billede 
slettes og når et nyt barn starter skal dets billede tilføjes.  
Jeg tænker at personalet alligevel tager billeder af de nye børn til kassen mm, så skal billedet også bare i 
mappen på Aula.  
Der vil selvfølgelig være børn der ikke må få billeder på Aula. Her kunne man evt bare skrive navnet. 
Det vil være en måde hvorpå vi kan følge med i hvilke børn der er på stuen uden det er så tidskrævende. 
Ovenstående sætter vi i søen. Og så vil vi også have personalebilleder med i samme mappe. 
I forhold til AULA snakkede vi generelt om, at der skal være noget der motiverer til at gå der ind.  
 
Stig fortalte også, at der havde været en henvendelse fra en forældre, der efterlyste en ”udvikling af brugen 
af aula”. Både i forhold til billeder og i forhold til information om både aktiviteter og pædagogiske 
bevægegrunde. Det kan vi kun være enige med hende i – og vi vil forsøge at få sat skub i det. 
 
Film om de fysiske rammer. 
Det andet tiltag vi vil sætte i værk er at lave en film, der viser de fysiske rammer. Den kan så lægges på vores 
hjemmeside så nye børn og forældre kan se den når det passer dem. Vi optager den uden for åbningstid og 
Kim har – efter mødet – tilbudt at stå for teknikken   
 
Astronauter. 
Vi har nu tilrettelagt forløbet med Astronauterne. Her i maj samler vi Astronauterne i de to teams et par 
gange om ugen. Og fra d. 15 maj opretter vi en ”fuldtids- Astronaut-børnehave” i Møllemarken. Her 
fortsætter de så frem til skolernes sommerferie. Om vi rykker tilbage på Bodholtvej i uge 26 eller 27 
afhænger lidt af fremmødet til den tid. 
 
Stillingsopslag. 
Vi opslår to stillinger her inden sommer. Den ene er en ny resursepædagog i stedet for ”Fie” der har fået nyt 
arbejde. (Tak til Fie for tiden hos os!). 
Den anden er en nyoprettet pædagogstilling i team øst. Denne stilling vil også indeholde en 
koordinatorfunktion men ca. ¾ af arbejdstiden vil være i den direkte kontakt med børnene. 
Vi forventer at holde samtaler i uge 21 
 
Tilsyn 
Der er nogle ændringer i forhold til hvordan det pædagogiske tilsyn skal gennemføres. Kort fortalt, består det 
pædagogiske tilsyn, både af en undersøgelse af om vi har styr på de lovmæssige forhold som vi er forpligtet 
til. Det kan f.eks. være om vi har en aktuel Arbejdsplads Vurdering. En anden del af tilsynet er et møde med 
bestyrelsen, medarbejdere og dagtilbudschefen Merete Wilsen og i forbindelse med det, har vi fået til 
opgave at komme med nogle bud på, hvad vi gerne vil have på dagsordenen. Hvad er det vi gerne vil drøfte i 
forbindelse med et pædagogisk tilsyn. Her kom vi ret langt omkring: 

- Vi mener selvfølgelig at normering er en faktor der har betydning for kvalitet 



- De fysiske rammer 
- Informationsniveauet  
- Det at børnene ”lærer” noget – der er en mening med det vi gør 
- Hvordan er mødet med medarbejderne  
- At børnene trives og at der tages handling når der opstår problemer/mistrivsel 
- At børnene udfordres på eget niveau 
- At der er gode oplevelser – også uden for egne rammer (på tur). 

Ud over det, var vi inde på mulighederne af at opsætte en af de rød-gul-grøn markeringer vi kender fra 
forskellige forretninger. Her skulle der så være helt konkrete spørgsmål, man som forældre skulle vurdere 
på. Der var også tale om mulighederne af at lave nogle undersøgelser blandt øvrige forældre, i form af f.eks. 
tlf. - samtaler eller….. 
Alt det vender vi tilbage til på næste møde. 
 
Nyt fra Bording Børneby. 
Som nævnt under Astronauterne begynder vi fra næste uge at samle Astronauterne fra hvert af de to teams 
og det glæder vi os til. 
Runde på stuerne er der ikke sket så meget nyt, siden sidste bestyrelsesmøde der ligger en god måned- 
afbrudt af påsken- tilbage. Det er fortsat arbejdet i de mindre grupper der prioriteres når mulighederne er 
der – og så nyder vi, at det begynder at blive lidt varmere i vejret. 
I vuggestuen er vi også begyndt med den midlertidige opnormering vi talte om på sidste møde. 
 
Madordningen. 
Claus havde sat punktet på, for at høre bestyrelsen om deres oplevelse af kvaliteten i madordningen. Den 
helt korte udgave af den snak er, at der er rigtig stor tilfredshed. Mona og Helene følger de anbefalinger der 
er fra fødevarestyrelsen vedr. mængder af mælk, kød mm, så vi ved kosten er rigtigt sammensat til 
aldersgruppen. Så er der selvfølgelig ting omkring kost der er baseret på en række andre faktorer som f.eks. 
smag, tradition og holdninger.  
Når børn møder noget de ikke kan/vil spise vil der altid være et alternativ i form af f.eks. rugbrød.  
Der var også lidt snak om eftermiddagsmåltidet og her bliver børnene tilbudt mad. Det er altså ikke som til 
frokost hvor alle samles. Det betyder at der er børn der vælger det fra nogle dage. Det syntes vi er helt i 
orden og en del af det med at lære ”at mærke efter”. Men vi forsøger også at være opmærksomme på, om 
det er et ”velovervejet” valg eller det ”bare” er fordi man har travlt. 
 
 
Normering og vejen mod minimumsnormeringerne. 
Kathrin havde sat punktet på ud fra en oplevelse af, at medarbejderne om eftermiddagen løb rigtig stærkt. 
Stig fortalt, at der hele tiden var en opmærksomhed på, at få justeret så medarbejderresursen blev udnyttet 
optimalt. Bl.a. var der på sidste personalemøde et punkt om at styrke bemandingen i team øst tidlig morgen.  
Med hensyn til indførelse af minimumsnormeringerne er det helt sikkert planen, at alle de midler der 
kommer ud, skal omsættes i stillinger så hurtigt som muligt og den omtalte pædagogstilling i øst – er også et 
eksempel på det. 
Når man som forældrer snakker med andre forældrer i andre kommuner, vil man sagtens kunne få 
fortællinger om en bedre normering end vores – og det er rigtigt. Der er stor forskel på hvordan 
normeringerne pt er fra kommune til kommune. Det betyder også, at vi i Ikast-Brande skal have et sted 
mellem 8-10 millioner op af egen kasse – for at nå regeringens mål for 2024. Det er altså ikke alene gjort 



med de ekstra midler fra regeringen. I andre kommuner, hvor det nuværende niveau er højre end hos os, 
skal kommunen selvfølgelig tilføre tilsvarende færre midler – eller måske slet ikke. 
Hvordan og hvornår vi begynder at få de kommunale ”merdriftskroner” ud drøftes pt i vores udvalg og 
efterfølgende skal det ind i budgettet via Byrådet. 
 
Sol og skygge. 
Kathrin havde også ønsket at vi lige satte fokus på anbefalingerne om, at børnene er i skygge fra 12-15 når 
UV-strålingen er til det. Vi har heldigvis vores forskellige ”hytter” vi kan være ude i og så anskaffede vi sidste 
år en række sejl og parasoller. Her får vi styr på, om der skal suppleres. 
Et af solrådene er, at børnene har let, men tætvævet bluse med lange ærmer og de anbefaler også trekvart 
eller helt lange bukser. Og så anbefaler de også at børnene får en bredskygget solhat på. Måske skulle vi lave 
en information til alle forældre omkring det. 
 
 
 Mvh Stig 
 
Næste møde d. 8. 6.  


