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Bestyrelsesmøde i Bremdal Dagtilbud 
Dato:  Tirsdag d. 6. juni kl. 19 – 21:30  

Afbud fra: Annette Mark, Suzanne Sandbæk 

Referent:  Majk-Britt Gaye 

  Referat 

1.  Godkendelse af referat  

2.  Præsentationsrunde  

 

3.  

     

Nyt fra formanden, bl.a. info om 

dialogmøde med B&U udvalget d. 

9. maj (Kristine og AM) 

 

Kristine og AM informerede om 

dialogmødet med B&U udvalget, som 

omhandlede kvalitet i dagtilbud med 

oplæg af B&U formand Steen Jakobsen, 

konsulent Laila Lundtoft og 3 inst.ledere. 

Drøftelsen efterfølgende viste med 

tydelighed, at der er stor frustration hos 

forældre og inst.ledere over den dårlige 

økonomi i dagtilbuddene, som vanskeliggør 

opfyldelsen af de faglige og 

kvalitetsmæssige ambitioner. Politikerne 

blev opfordret til at afsætte flere penge 

til dagtilbud med baggrund i det lave 

indextal: 80. 

4.  Nyt fra ledelsen 

 Økonomi: info om budget 

og børnetal 2017. Info 

om budgetlægning 2018  

 Personalesituationen, 

herunder ansættelser: ny 

leder samt 

ressourcepædagog 

AM orienterede om den aktuelle økonomi, 

som ser fornuftig ud for 2017. Der er et 

stort vikarforbrug p.g.a. 

sygdom/ferie/afsp./kursus. Udgifter til 

feriepenge i forbindelse med 

fratrædelser. 

Ledergruppen har indsendt 

budgetudvidelsesforslag til 2018: 12 mio. 

kr. årligt i de kommende 4 år, så vil 

dagtilbudsområdet komme op på niveau 

med skole- og ældreområdet i indextal. 

Der er varslet en besparelse på B&U 

udvalgets område på ca. 4 mio.kr., det er 

dog uvist om besparelsen skal realiseres, 

dette afklares ved budgetforhandliger i 

efteråret. 
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Personale: Trines barselsvikariat er 

opslået pr. 7.8.2017. AK sidder med i 

ansættelsesudvalget sammen med Lone, 

Sandra og Maj-Britt. 

Der er ansat ny ressourcepæd. i 

Spiregruppen: Kerstin Staghøj som 

tiltræder d. 1.7.  

To nye pæd.studerende: Regitse i 

Spiregruppen, Esme i børnehaven 

(Spætter).  

Vi har taget afsked med Heidi i 

Spiregruppen, Katrine i vuggestuen, 

studerende: Malene og Britta, Susanne 

Tonsberg (flex-job).  

Sabrina startet i praktik 8 timer ugl. med 

henblik på flex-job. 

Ruwajda i praktik i børnehaven med 

henblik på sprogtræning. 

Lederstillingen opslået: ansøgningsfrist d. 

12.6. 

 

5.  Aktuelle emner 

 Sommerfest – dato 

 Strategi i forhold til 

påvirkning af politikerne 

 Evaluering vedr. 

arbejdsdag på legeplads 

 Evaluering af 

forældremødet 

Sommerfest: torsdag d. 24. august, alle 

medbringer selv mad til et stort ta’-selv-

bord. Bestyrelsen hjælper med praktiske 

opgaver. 

Kristine skriver rundt til de øvrige 

bestyrelser med henblik på at aftale en 

fælles strategi for at påvirke politikerne 

til at få mere fokus på 0-6 års området 

og bevilge flere penge. Forslag om at 

møde op til vælgermøder og sætte emnet 

på dagsordenen der. AK nævner en 

platform, hvor forældre kan henvende sig 

til politikerne, hun skriver rundt vedr. 

information om dette. 

Arb.week-enden: der kunne godt have 

været flere arbejdsopgaver til de 

forældre, som ikke skulle bygge udeskur. 

Arb.dagen d. 31.5.: det havde været godt 

med en oversigt over arbejdsopgaver ved 
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starten af efterdagen. 

Forældremødet: et godt koncept med 

fælles oplæg+best.valg i starten og 

derefter ud i grupperne, hvor der er 

mulighed for en tættere dialog og flere 

kommer på banen. Må gerne gentages til 

næste år. 

 

6.  Nyt fra personalet 

 Hvad sker der aktuelt i 

dagtilbuddet? 

 

Spændende temauger: ”Det spirer og 

gror”. Kommen detemauge: ”Takt og tone” 

som optakt til bedste/gæstedag d. 16. 

juni. 

Det har to gange været undersøgt om der 

kunne ansættes en ny dagplejer, men der 

er desværre ikke forældre nok, der siger 

ja tak til tilbuddet, og så kan vi ikke opslå 

en stilling (der skal være 3 børn til start 

hos en nyansat dagplejer). 

Der bliver sat solfilm op i vuggestuens 

gruppelokaler og der laves en 

overdækning i gården ml. vuggestuen og 

Spiregruppen. 

Der bliver indkøbt en computer til 

medarbejderne, bl.a til brug ved 

Kompetencehjulet. 

Der indkøbes nye legeredskaber til 

legepladsen. 

Det forslås, at der sættes et vindue i 

imellem de to vuggestuegrupper. 

Der er indgivet en klage over 

remgøringsstandarden, dette får fuld 

opbakning af forældrebestyrelsen, som 

finder rengøringern helt utilstrækkelig. 

 

7.  Ris/ros/forældrehenvendelser Intet 

8.  Næste møde 

 Aftale om ny mødedato 

Mødedato: torsdag d. 7. september: 19-

21:30. Lotte medbringer kage :o) 

9.  Evt.  Intet 
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