
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Bremdal Dagtilbud, 

Fuglereden 
 

Dato:  Torsdag d. 12. 1. 2017 kl. 17.15   

Afbud fra: Allan, Sille (deltager muligvis i mødedelen) 

Referent:  

  Referat 

 

1.  

     

Nyt fra formanden 

 

FRU-møde, hvor Kristine måtte melde afbud, 

der var ikke noget nyt i referatet. 

2.  Nyt fra ledelsen 

 Orientering om 

ledelsesstruktur og deraf 

følgende besparelse i 

2017. 

 Økonomi: forventet 

regnskab 2016 samt 

børnetal og budget 2017  

 Personalesituationen, 

herunder stillingsopslag 

Det er vedtaget i byrådet, at der skal spares 

3,4 mio.kr. på ledelse; der udarbejdes ny 

ressourcetildelingsmodel, og først når den er 

vedtaget har vi det endelige budget for 2017. 

Den klommer i høring i bestyrelsen inden 

vedtagelse. 

Der forventes et mindre overskud i 2016, som 

kommer os til gavn i 2017. 

Jette Bjerg har sagt op pr. 31.1.2017, stillingen 

kan opslås i februar. Carina Søndergaard er 

vikar indtil der ansættes en ny pædagog. 

 

3.  Revidering af kostpolitikken 

(er tidligere medsendt som bilag) 

 

Kostpolitikken revideret, medsendes som bilag. 

Sendes ud til alle forældre efterfølgende. 

4.  Aktuelle emner 

 Fælles pasning i 2017 

 Forældremøde foråret 

2017 

 

Vi har fælles pasning på lukkedagene i 2017. 

Sommerferiepasningen i uge 29-31 er i 

Baunegårdens vuggestue for de 0-3 årige og 

Vestbyens Dagtilbud for børnehavebørnene. 

Forældremøde d. 16. marts: oplæg v. Laila 

Lundtofte om ”Fri for mobberi”, info fra 

ledelsen samt om bestyrelsens arbejde og valg 

til bestyrelsen, derefter kaffe/the og kage på 

grupperne, hvor der informeres om det 

pædagogiske arbejde og der er tid til dialog. 

 

5.  Nyt fra personalet 

 Info om pæd. week-end 

samt arbejdet med de 

pædagogiske læreplaner 

Vi havde en rigtig god pæd. week-end, hvor vi 

arbejdede med læringsmål, pædagogiske 

aktiviteter samt evaluering heraf. Vi drøftede 

og reviderede vores pæd.læreplaner og skal  



 

 

 arbejde videre med det på p-møder. 

Suzanne fremlægger et eksempel fra 

”Uglegruppen” på arbejdet med læreplaner og 

læringsmål. 

 

6.  Ris/ros/forældrehenvendelser 

 

Lotte spørger ind til gruppeinddeling: vil det 

være godt at lave en mere fast 

gruppeinddeling? Vi fortsætter med en ude- og 

indegruppe samt Uglegruppe; det tydeliggøres 

ved forældremødet, hvordan den daglige 

struktur fungerer. 

 

7.  Næste møde 

 Forslag til mødedato  

 

Næste bestyrelses: onsdag d. 22.2. 2017. 

Kommer der høringsmateriale vedr. 

ressourcetilpasning tilrettelægges mødedatoen 

efter dette. 

 

8.  Evt.  
 


