
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 24. november 21. 
Afbud fra Kathrin. 
 
Dagsorden: 
 
Konstituering. 
Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Ringive som formand og Claus Østergaard Bitsch som næstformand. 
 
Nyt fra Bording Børneby. 
Her kunne vi fortælle om de forskellige jule-aktiviteter der er i gang – eller kørt i stilling. Der laves julegaver 
og julehygge/klip med forældre. En flok fra både børnehave og vuggestue skal på plejehjemmet og være 
med til juletræstænding. En stue laver Lucia-optog for resten af Bording Børneby (d. 13. kl 8). Der pyntes op 
og synges julesange både i teams og på stuerne. Så er der Julefrokost d. 17 og måske får vi også besøg af 
Julemanden. 
Vores halvårs-praktikant Marie i vuggestuen slutter 1.-12 og her kommer Alma som ny studerende i det 
næste halve år. Og så får vi også en ny pædagogstuderende på Planeten. Det er Louisa. Det betyder at Jannie 
bliver tilknyttet Kometen i den periode. 
 
Nyt fra Stig 
Stig fortalte om projektet med ”Legekunst”. Det har været/er rigtig spændende og der spilles en masse med 
dukkerne på stuerne. Her i december vil flere stuer sætte de faste dukker på pause til fordel for nogle 
særlige ”juledukker” der skal skabe julestemning. 
Der er rigtig mange historier at fortælle om vores legekunst. Mange af de ønsker og intentioner vi havde har 
vist sig at holde vand. F.eks. er det helt tydeligt, at dukkerne berører børnenes følelser og kan bruges i 
arbejdet med at lærer at ”mærke egne følelser” og ”aflæse andres”. Det har også vist sig, at dukkerne kan 
bruges til at skabe ro f.eks. i overgangssituationer.  
Selve projekter Legekunst slutter for vores vedkommende sidst i januar, men der er ingen tvivl om, at vi 
fortsætter med dukkerne, selv om projektet som sådan afsluttes. 
 
PP – APV – og GRUS på medarbejdersiden. 
I de kommende måneder skal vi arbejde med både arbejdsmiljø, faglige kompetencer hos medarbejdere og 
udviklingssamtaler. Der er 3 forskellige spor som sammen vil tegne et ret præcist billede af nogle af de 
forhold/udfordringer/styrker/vilkår der er hos os. 
Kort fortalt, så er PP et vurderingsværktøj, hvor medarbejderne vurdere hvilke områder i det pædagogiske 
arbejder der fungerer/udfordrer. PP står for Potentiale Profil og viser hvordan vi oplever vores 
kompetencer/udviklingsmuligheder på 6 forskellige temaer. Temaerne er omkring relationer (barn/voksen – 
barn/barn) – om organisering af hverdagen, - om fællesskaberne – om vores handlekompetencer – om 
arbejdet med børnenes sociale kompetencer og så er der et tema om forældresamarbejdet og 
forældreengagement 
. 
APV kender I jo alle sammen. Arbejdspladsvurderinger er lovpligtige og skal omhandle både det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø. Vi havde lige dagen inden mødet set på resultaterne i vores MED-udvalg og det viser 
en fin tilfredshed med at være her. Vores skema er bygget op med ”hvor enig er du i?” og udsagnene er 
vendt positivt. Der er der kun nogle ganske få markeringer på helt eller delvist uenig – ellers ligge alle på 
enten helt enig eller delvist enig. Vi har ikke nået at snakke besvarelserne rigtigt igennem og heller ikke lavet 
et samlet overblik, men som sagt ser det ud som om, det ”ikke er så ringe”  



Når vi se læser bemærkningerne er der en del der handler om oplevelsen af at have travlt. Og i rigtig mange 
sammenhænge er det jo fint at have travlt, men i vores pædagogiske arbejde, er det ikke en fordel. Her skal 
vi jo netop kunne skabe ro – fordybelse og nærvær til børnene. Og det udfordres jo af at have travlt. 
Som skrevet har vi endnu ikke været inde og nærlæse besvarelserne, så vi vender tilbage på næste møde. 
 
Den sidste del GRUS er et alternativ til de individuelle medarbejder udviklingssamtaler. I år afholder vi dem 
som gruppesamtaler. Vi starter med stuerne – så på team niveau og efterfølgende på de områder der er 
generelle/gældende for hele Bording Børneby. 
 
Når jeg vælger at beskrive så meget om ovenstående – selv om noget af det slet ikke er startet – er det fordi 
orienteringen gav rigtig mange forskellige snakke. F.eks. om, hvordan vi kunne involverer bestyrelsen mere i 
drøftelserne om vores dagligdag. Både i forhold til hvordan medarbejderne oplever forhold og vilkår i 
dagligdagen og hvordan den oplevelse/de oplevelser som børn/forældre har, kan blive en del af 
drøftelserne, samtidig med at vi holder os på det principielle niveau. Så der er helt sikkert noget vi kommer 
til at drøfte meget mere. 
 
Det gav også en snak om at skabe et større kendskab/synliggørelse af bestyrelsen og hvad vi arbejder med.  
På den baggrund aftalte vi at Stig skulle lave et forslag til et opslag på Aula. 
 
Krybbespil og corona 
På baggrund af den øgede smitte i området, besluttede vi, at nedskalerer årets krybbespil, så der kun er 
adgang for Astronauter og deres familier. Efterfølgende er hele arrangementet blevet aflyst, da vi fik 
konstateret smitte i huset og derfor valgte ikke at lave fællesarrangement med børn fra både team øst og 
vest. 
 
Legetøjsdage. 
Vi drøftede legetøjsdage og enden på snakken blev, at børnene ikke skal have eget legetøj med i 
børnehaven. Vi var også omkring den del der handler om, at der er nogle børn der har brug for f.eks. en 
bamse eller andet hjemmefra, for at finde ro/trøst. Det skal der selvfølgelig være rum til og det er med 
bestyrelsens opbakning vi tager disse individuelle pædagogiske hensyn. 
 
Opsamling fra sidste møde. 
Stig havde lovet at kontakte Merete Vilsen ang. 2 spørgsmål omkring tilsynet. Dels om hvorfor den 
tilsynsførende ikke deltager på selve tilsynsmødet og dels om det sikres at det er forskellige personer der 
kommer – så de ikke bliver for ”interne”. 
Det er der nu kommet svar på: 
Det fulde svar er sendt til bestyrelsen, men essensen er at beslutningen om, at den tilsynsførende ikke 
deltager i møderne er, dels et spørgsmål om ressourcer og dels baseret på en erfaring der viser, at behovet 
for deltagelsen ikke har været der tidligere. 
Med hensyn til hvem der fører tilsyn bliver det fordelt på 2 personer og alle vil over tid få tilsynet udført af 
begge. 
 
Næste møde. 
Bestyrelsens næste møde er 16. december. Her skal vi b.la. snakke Aula og principper for fordeling af børn 
på stuerne i børnehaven. – og så skal vi selvfølgelig have en bid julemad. 
 
Mvh Stig. 
 


