
Ref bestyrelsesmøde d.27. april 2022 
 
Nyt fra husene. 
Fælles for alle er, at vi har haft Rebekah (fra dukketeaterprojektet) på et genvisit. Det var rigtig godt og hun 
fik mulighed for at se hvordan der arbejdes med dukkerne/teater/fortællinger på stuerne. Og så var der 
også tid til lidt sparring. 
Fælles for børnehavegrupperne er, at rammerne for Astronaut-projektet i Møllemarken nu er lagt. Vi skal 
være der i 5 uger hvor af den ene uge er ”praktik” i sfo’en på Bording Skole. I den uge deltager er også 
nogle af de børn der skal starte i skole til august, men som ikke er i børnehave hos os. Så når de også lige at 
få mødt de kommende skolekammerater og måske få lavet nogle legeaftaler hen over sommeren. 
Alle vores Astronauter har også lige været en tur på biblioteket i Ikast og deltaget i et ”show” som 
pædagoguddannelsen stod for. Og igen i år var det en rigtig god oplevelse. Vi havde også et par busfulde af 
de yngre med til det samme arrangement tidligere samme dag. 
I alle tre team skal vi snart sige farvel til vores 7 ugers praktikanter fra pædagoguddannelsen (Kelly, Natasja 
og Maria). 
Ellers kunne team vest fortæller om at der var kommet gang i hjemmebesøg i forbindelse med fødselsdage 
her efter Corona, og om et projekt med dyr/insekter hvor vi bl.a. skal have besøg af en forældre (Lars 
Ringive) der vil brække et dyr sammen med os og hvor vi selvfølgelig også skal tilberede kødet. I den del er 
de kommende Astronauter fra både vest og øst med. 
Vi har også haft besøg af et hold bachelor studerende der bl.a. har arbejdet med motorik og udnyttelse af 
fællesrummet. Her havde de et par dage bygget en stor motorikbane. Og det var absolut populært   
Og så arbejdes der med at ”være en god ven”. 
I vest slutter Louisas praktik her d. 1. juni og i sted kommer Kathrine. Katrine bliver her dog ikke så lange da 
hun er gravid og går fra på barsel efter ca. 5 uger. 
I vest har vi også fået en ny praktikant i samarbejde med jobcenter. Det er Nikolai der er her to dage i ugen i 
3 timer. 
 
Fra øst kan vi, ud over det der er med i ovenstående, fortælle om arbejdet i de små grupper med emner 
som sanglege, yoga, sprog, rim og remser.  
Der er også en flok børn fra øst der har været til musik/sang på plejehjemmet. Det er en kontakt der har 
været i mange år og som er til glæde for både børnene og ”de gamle”. 
Og også i Øst er det med at være ”en god ven”., på dagsordenen. 
 
I team vuggestue er Christina tilbage på fuld tid efter hendes pædagogiske studier (Diplom modum: barnets 
første 1000 dage). 
Elma stopper sin praktik d. 1.6 og så kommer Emely og overtager det næste halve år. 
I dagligdagen arbejdes der i de små grupper med emner som sang/fortælling/yoga og så skal der gang i 
cykelturene igen. 
 
Forældremøder. 
Siden mødet, har vi desværre måtte flytte forældremødet d. 16. maj. Det bliver i stedet d. 1.6. Jeg håber 
der er en af jer – fra bestyrelsen – der vil fortælle lidt om hvad bestyrelsen kan/skal/gør? 
Og det håber jeg selvfølgelig kan falde på plads til mødet d. 19 for vest? 
 
Netværksmøde for bestyrelser. 
Kim og Claus deltager i mødet i morgen   



Foreningers brug af ”vores” AULA 
På baggrund af vores drøftelse, har jeg sendt dette til de foreninger der havde henvendt sig: 
  
Så har vi drøftet spørgsmålet omkring opslag vedr. foreningsaktiviteter på aula. 
Vi har besluttet at vi 2 gange om året vil tilbyde et lave et opslag der hedder "Nyt fra foreninger i Bording" 
hvor alle der vil - kan få opslag med. Vi vil gerne undgå at foreningsopslag "blander sig" ind mellem opslag 
om / vedr. børnenes dagligdag hos os. 
 Vi tænker at opslaget skal komme ved sæsonstart forår og efterår, men det skriver vi rundt til foreningerne 
om. 
 Oven i det, så må alle foreninger gerne benytte de opslagstavler vi har til byens aktiviteter. Enten ved at 
sende til mig, eller ved selv at hænge op. Hvis I selv hænger op, skal i lige sætte en dato på! 
Håber det kan bruges til noget :-)  
mvh Stig. 
 
Vedr drikkedunke.  
Kim havde spurgt til, om drikkedunkene kunne blive i børnehaven – så man ikke risikerede at glemme dem 
hjemme. Grunden til at de skal med hjem er hygiejne. 
 
Orientering fra Stig 
Budget og regnskab. 
Vi har et overskud på ca. 50.000 med fra 21 til 22.  Det er betydeligt mindre end de overskud vi bragte ind i 
21 som var på godt 500.000. Som vi snakkede om da vi gennemgik regnskabet sidste år, var overskuddet 
primært opstået af 2 grunde.  
Dels havde vi ikke lavet større indkøb og vedligehold i de sidste år i de gamle huse, og dels fordi vi i 
forbindelse med byggeriet på Bodholdt også har haft et etableringsbudget. Ud over vores driftsbudget.  
Ændringerne på overførslen er primært fordi pengene – sammen med de ekstra midler vi har fået i 
forbindelse med minimumsnormeringerne er brugt til ny ansættelser. 
 
En stor faktor på vores kommende budget er jo at alderen for indskrivning i børnehaven hæves fra de 
nuværende 2.9 år til 3 år. (Barnet starter d.1. i måneden efter de er fyldt 3). Det betyder jo at alle børn er i 
børnehaven i færre måneder end nu, så det samlede antal ”indskrivningsmåneder” daler. Og for hver gang 
det daler med 1 mdr. reducerer det budgettet med ca. 4.000. Det nuværende bud på den samlede 
reduktion for 2023 er omkring 4-500.000 afhængig af hvordan til og fraflytning ender. Og det er selvfølgelig 
mange penge, men både jeg selv, medarbejdere og bestyrelsen er enige i, at ændringerne omkring 
børnenes alder er rigtig. Det vi give rigtig mange børn en lidt større modenhed og selvhjulpet hed ind i den 
nye store verden og det fysiske pres på vores lokaler vi også dale. 
 
I nogle institutioner kan man kompenserer for reduktionen, ved at tage flere børn. For vores vedkommende 
har vi jo i forvejen alle de børn i børnehaven der ønsker plads og vores fysiske rammer i vuggestuen giver 
ikke mulighed for at øge børnetallet. Og det er faktisk – på det overordnede plan en udfordring. Når 
børnene skal være 3 måneder mere i dagpleje/vuggestue bliver ”gennemstrømningshastigheden” jo 
minder. Og det betyder at der skal være flere pladser end nu.  
I den forbindelse har vi set på flere forskellige muligheder. Ikke ”bare” for at sikre stillinger, men for at 
afhjælpe ovenstående problematik. Vi har løst drøftet en form for ”indkøringsgruppe” i børnehaven, samt 
muligheden for at have en fast gruppe med astronauter i deres sidste år i børnehaven, men har ikke fundet 
”modellen”. 



Her på dette møde opstod der en ny tanke, nemlig at lave en særlig afdeling for de helt små 
vuggestuebørn. En enhed med ganske få børn og hvor den primære dagsorden var det med at ”lande” i 
denne nye verden. 
 
Pædagogisk dag. 
Her i slutningen af marts har personalet haft en pædagogisk lørdag. Her har vi bl.a. arbejdet med 
”grundværdier” og struktur. 
Dagen var tilrettelagt i samarbejde med Heidi Bak Nielsen og Karsten Thygesen. Heidi er 
udviklingskonsulent i dagtilbudsafdelingen. Heidi har udviklet det der hedder PP (potentiale profilen) som 
er selvvurderingsværktøj om det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Karsten er tidligere skoleleder og 
arbejder nu som selvstændig konsulent mm. Og arbejder med udviklingsprojekter, samarbejde mm i både 
offentlige og private virksomheder. 
 
Den kortlægning vi har fået tilbage på vores PP viser et tydeligt behov for en indsats omkring ”klare værdier 
og regler.” Det er faktisk her børnehaven scorer lavest af alle punkter. 
Det med ”klare værdier og regler” tror vi kan kædes direkte sammen med den oplevelse af ”travlhed – 
brandslukning – konfliktløsning” mange oplever og som beskrives både i GRUS og APV. Vi tror, at et større 
fokus på at være afstemte – grundfæstede – og klare i vores værdier og forventninger, vil gøre det lettere 
at blive ”medspillere” i vores organisation. Både for os selv og vores samarbejdspartnere, men ikke mindst 
for børnene. 
På den baggrund brugte vi en del af dagen på arbejdet med værdier eller ”leveregler”. Som en del af 
processen indgik både et oplæg fra Heidi, der bl.a. handlede om hvordan antallet af børn med diagnoser 
øges, at der måske er et skred i retning af at normaliseringsbegrebet er blevet mindre og at der i 
daginstitutionernes kultur på landsplan, er opstået en ”hårdhed” i tilgangen, som ikke har været der 
tidligere. Og så indgik Bording Børnebys historik også som et af de fælles udgangspunkter. Ikke mindst i 
forhold til at videreudvikle den fælles positive kultur og i forhold til de hjørneflag der er i ledelsesgrundlaget 
for Bording Børneby.  
Karsten Thygesen havde lavet 5 udkast til leveregler som inspiration til at skabe vores egne.  Det var en 
rigtig god dag, der har lagt en god bund for at arbejde videre. Både med de klare værdier og regler – med 
samarbejdet – med strukturen – med mødeformer osv. Vi har også en fortsat aftale med både Heidi og 
Karsten om, at de indgår i det arbejde og at vi snakker et forløb der strækker sig over tid. Næste møde 
omkring det er d. 28. april (Heidi, Karsten og Stig) 
 

Næste møde for bestyrelsen er torsdag d. 2.6. 22 

 

Mvh Stig. 

Bording d. 10.5.22 


