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Bestyrelsesmøde i Bremdal Dagtilbud, 

Fuglereden 
 

Dato: 30.11.2017 kl. 18.00  

Afbud fra:  

Referent: Maj-Britt 

  Referat 

 

1.  

     

Nyt fra formanden 

• Fru-møde 

 

-Anja deltog i sidste FRU-møde. 

-Der blev talt om, hvordan de 3,3, mill. 

som tilføres dagtilbud kan fordeles 

bedst og alle blev opfordret til at gå 

tilbage til deres bestyrelse og 

diskuterer dette. 

-Der er obs på at skoleområdet fylder 

rigtig meget på møderne. 

2.  Nyt fra ledelsen 

• Økonomi: budget og 

børnetal 2018  

• Personalesituationen 

 

-Det er besluttet at de 3,3 mill. som 

tilføres dagtilbud fordeles efter 

børnetal. Det betyder at vi får tilført 

183.122,00 i 2018.  

-Vi har faldende børnetal i børnehaven i 

2018. Pr. 1.03.18 vil der være 34 børn 

og som det ser ud lige nu kommer vi på 

42 når året slutter. 

 I vuggestuen ligger antallet stabilt hele 

næste år og det betyder at vi kan 

forlænge Alicja hele året. 

-Suzanne tager med førskolebørnene i 

førskole i marts måned. Vi forlænger 

Simone indtil 9.03.18, så går hun på 

barsel og der vil ikke blive ansat en i 

stedet for. Trine kommer tilbage til 

efteråret. 

3.  Nyt fra personalet 

 

-Der jules i stor stil i hele huset. Gaver 

laves og der bages og hygges. 

-Annette M. besøger plejecentret den 

første mandag hver måned og det er til 
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stor fornøjelse for alle parter. Annette 

kommer på 3 børn til januar og op på 4 

igen til marts. 

4.  Ris/ros/forældrehenvendelser 

 

 

5.  Næste møde 

 

Næste møde bliver d. 5.02.18 kl. 19.00 

6.  Evt. 

 

-det opleves at Spirebørnene er meget 

voldsomme fx i salen. Der er altid 

voksne med , når de er i salen og de er 

der er aldrig børn med fra almen-

gruppen. 

Der er 7 førskolebørn i Spiregruppen. 

Vi arbejde på at få spirebørnene så små 

som muligt for at kunne arbejde 

målrettet og struktureret med dem. 

-Annette L skal til møde med Jeanette, 

vores nye centerchef, omkring den 

fremtidige struktur i Spiregruppen og 

samarbejdet/inklusionen med 

almengruppen. Der er p.t. venteliste til 

Spiregruppen. 

-Rengøringen er blevet lidt bedre. Vi 

følger det tæt og inddrager 

bestyrelsen. 

-OBS!! På at bruge de afmærkede p-

båse og at der ikke må parkeres ved 

lågen til Spiregruppen. Vi undersøger 

om der kan etableres en taxa-

holdeplads. 

-Julemanden kommer d. 12.12.17. Maj-

Britt indkøber slik og bestyrelsen laver 

poserne. 
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Vi sørger for lidt godt at spise og 

drikke. 
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