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Bestyrelsesmøde i Bremdal Dagtilbud, 

Fuglereden 
Dato:  Onsdag d. 22.2. kl. 19.15 – ca. 21 

Afbud fra: Allan og Anette 

Referent:  

  Referat 

 

1.  

     

Nyt fra formanden 

 

 

2.  Nyt fra ledelsen 

 Økonomi: budget og 

børnetal 2017  

 Personalesituationen, 

herunder stillingsopslag 

Økonom og personale: AM redegjorde for 

børnetal og økonomi det kommende år, som 

ser bedre ud end frygtet, dels p.g.a. en 

mindre besparelse end først antaget i 

forbindelse med den nye ressourcemodel 

(det forudsætter at den foreslåede model 

vedtages i B&U-udvalget d. 6. marts), dels 

p.g.a. et forventet højere børnetal bl.a. i 

Spiregruppen. Det forventede resultat for 

2017 er p.t. overskud på 96.000 kr. og heri 

er medtaget nogle personalemæssige 

ændringer, bl.a. at en 

pæd.medhjælperstilling i vuggestuen 

ændres til en pædagogstilling og at en 

deltidstilling ændres til enfuldtidsstilling. 

Nanik og Katrine forlænges indtil maj/juni. 

Birte rykker i børnehaven fra maj måned 

og vil i perioder med stigende børnetal i 

vuggestuen også skulle have nogle timer 

der. Fra august når AM ikke længere er 

leder af SFO’en, vil Maj-Britt få lidt flere 

børnetimer. 

3.  Høring vedr. ny 

ressourcetildelingsmodel (bilag er 

sendt ud d. 8.2.) 

Høringsmataerialet drøftet og høringssvar 

godkendt, så vi sender fælles høringssvar 

fra medarbejdere, ledelse og bestyrelse. 

Der er enighed i bestyrelsen om, at vi skal 

fortsætte med at gøre politikerne 
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opmærksom på, at det er nødvendigt med 

bedre vilkår i daginstitutionerne, dels for 

at sikre børnenes trivsel, læring og 

udvikling, dels for at sikre 

medarbejdernes arbejdsmiljø - der løbes 

meget stærkt. 

4.  Aktuelle emner 

 Forældremøde foråret 

2017 

 Strukturen i huset efter 

marts, herunder 

udegruppe/indegruppe/Ugler 

og forventninger til dette 

Forældremøde d. 16.3.: Til valg på 

forældremødet er: Line, vil gerne 

genopstille og Marianne og Sille, 

genopstiller ikke, da deres børn starter i 

skole. Allan overvejr p.t. om han ønsker at 

udtræde af bestyrelsen p.g.a. de 

skiftende arbejdstider, som betyder at 

det er svært at deltage i møderne. 

Programmet for mødet: 1. generel 

orientering fra AM bl.a. om rammer og 

vilkår for institutionens arbejde, 

strukturen i huset. 2. Kristine informerer 

om bestyrelsens arbejde og AM orienterer 

om styrelsesvedtægterne. 3. Valg til 

bestyrelsen. 4. Kaffe/the og kage på 

grupperne om orientering om det daglige 

pædagogiske arbejde med børnene. 

Strukturen i huset: 

Når vi har sagt farvel til de 9 ”Ugler” og 

Suzanne er tilbage i huset igen d. 1. april, 

laver vi en ny struktur i huset. 

Vi har i det kommende år 22 førskolebørn, 

og vi vil i år lave ”Uglegruppe” fra april 

måned. De voksne hos ”Uglerne” bliver 

Suzanne og Sandra. 

Hos Spætterne er der pr. 1. april 23 børn 

og de voksne her er Lone, Trine, Nanik og 

Malene (studerende). I april og maj måned 

kommer Inger fra vuggestuen i 

Spættegruppen med de 3 ældste børn fra 

vuggestuen, som på den måde sluses stille 

og roligt ind i børnehavelivet. 

Fra april har vi således ikke en decideret 

udegruppe, men såvel Uglerne som 
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Spætterne vil tilrettelægge deres 

aktiviteter, så de bruger både ude- og 

inderummet, f.eks. vil Spætterne hver 

mandag have ”udedag”. 

Sovebørnene vil være en tur på 

legepladsen hver formiddag, og i 

sommerhalvåret vil vi generelt lave mange 

aktiviteter udendørs. 

I kan holde jer orienteret på tavlerne om 

såvel planlagte som afholdte aktivteter. 

Dagsrytmen er fortsat sådan, at vi åbner 

hos Spætterne kl. 6.15, og de voksne 

fordeler sig så i huset efterhånden som de 

møder på arbejde. 

Kl. 9 når alle voksne er mødt, går 

gruppernes aktiviteter i gang, og hen på 

eftermiddagen går grupperne sammen og 

lukker huset ned i fællesskab. 

 

5.  Nyt fra personalet 

 Info om pædagogisk 

udviklingsprojekt for alle 

fastansatte 

Orientering om det pædagogiske 

udviklingsprojekt som alle fastansatte 

deltager i: det er spændende og det er en 

stor fordel, at vi alle får den samme viden 

og indgangsvinkel til det pædagogiske 

arbejde (et fælles sprog). Det fungerer ok 

med vikardækning på kursusdagene. 

6.  Ris/ros/forældrehenvendelser Vi drøftede nogle forældrehenvendelser 

til bestyrelsen, og Kristine giver 

forældrene en tilbagemelding på 

drøftelsen. 

Marianne udtrykker stor tilfredshed med 

informationsniveauet omkring 

Uglegruppen. 

Forældrene udtrykker bekymring om 

brugen af iPad: bliver de brugt for meget 

som ”barnepige” eller er de et pædagogisk 

redskab. Malene (studerende) laver et 

udviklingsprojekt omkring brug af iPad. 

Lotte foreslår at vi får en ung ansat til 

oprydning om eftermiddage, så det faste 
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personale koncentrerer sig om børnene. Vi 

undersøger mulighederne. 

7.  Næste møde 

 Aftales med den nyvalgte 

bestyrelse efter 

forældremødet 

 

 

8.  Evt. Kristine og Marianne bager til 

forældrekaffe d. 28.2. 

Lotte bager til forældremødet d. 16.3. 
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