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Bestyrelsesmøde i Bremdal Dagtilbud, Fuglereden 
 
Dato: 27. august kl. 18.00  
Afbud fra: Nicolas og Anne Katrine 
Referent: Maj-Britt 
 
  Referat 

1.  Nyt fra formanden 
• Tidspunkt for mødet, kan 

det rykkes? 
 

- Efter lidt snak frem og tilbage 
blev det besluttet at starte 
mødet skiftevis kl. 18.00/19.00 

2.  Nyt fra ledelsen 
• Økonomi: budget  
• Personalesituationen 
• Status på hjertestarter– 

beholder vi den? 
• Evaluering af arbejdsdag 
• Planlægning af 

sommerfest 
• Afstemning om 

frokostordning 
 

- Annette orienterer om budget. 
Vores budget ser ud til at gå i nul. 
Det er fortsat en stor opgave, 
trods ekstra ressourcer at få 
lønbudgettet til at række til den 
optimale normering også i 
ydertimerne. Vi har og har haft et 
faldende børnetal, hvilket 
påvirker økonomien, især i forhold 
til normeringen i ydertimerne, da 
timerne stadig skal række til hele 
åbningstiden.  

- Til oktober kommer Trine tilbage 
fra barsel. Kamilla, vores PAU-
stud., kommer tilbage i sin 2. 
praktik og Lone går tilbage til sin 
normerede tid. 

- Status på vores hjertestarter er, 
at vi vil kontakte de nuværende 
sponsorer og orientere dem om, at 
firmaet er gået konkurs og høre 
om de er interesseret i at 
fortsætte deres sponsorat, så vi 
kan beholde hjertestarteren med 
en serviceaftale fra et andet 
firma. 

- Vi, i Fuglereden, var rigtig glade 
for alt som blev lavet på vores 
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arbejdsdag. Vi nåede det meste 
og talte om, at næste år skal 
dagen måske ligge i det sene 
forår, så vi får glæde af det over 
hele sommeren. 

- Der blev efterlyst tydelighed 
omkring, at børnene rigtig gerne 
må være med og at Fuglereden er 
vært ved aftensmad. 

- Sommerfesten er fastsat til d. 
6.09.18 og bestyrelsen sender 
invitation ud. 

- Der var enstemmighed omkring at 
fortsætte frokostordningen.  
 

3.  Nyt fra personalet 
• Musikforløb 
• Eventyr 
• Foredrag m Susanne 

Ringsmose omkring rum og 
læring 

• Uglerne 
 

- Spætterne har gang i et 
musikforløb som kører hver 
onsdag formiddag frem til 
efterårsferien. Børnene er delt i 
2 hold efter alder, så de får 
musik hver anden uge.  

- Musikpædagog Katja synger både 
gammel og nye sange, sange med 
fagter og bevægelsessange 
ligesom der bliver spillet på 
instrumenter. 

- Hele huset..også dagplejen..vil 
arbejde med eventyr fra nu og 
frem til julen så småt starter. 

- D. 10.09.18 skal hele personalet på 
en temaaften med Susanne og 
Charlotte Ringsmose som 
inspiration til, hvordan vi kan 
indrette huset, så i forhold til 
rum og læring. 

- Uglegruppen arbejder altid med 
børnenes sociale udvikling og 
deres sproglige udvikling. Disse to 
ligger som en paraply over de 
øvrige temaer. 

mailto:bremdaldagtilbud@struer.dk


Bremdal Dagtilbud. Bremdal Torv 2. 7600 Struer. T: 96848920. Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk 
http://bremdal.struer.dk 

- Hver dag arbejder uglerne med  
• Hovederne på døren – give udtryk 

for hvordan man har det 
- Sociale superheltekræfter 
• Fokus på det der er til gavn og 

glæde for de andre. 
- Fælles opmærksom 
• Må og skal 
- Skærpet opmærksomhed på: 
• Trin for trin 
• Kropssprog, ansigtsudtryk, 

forskellighed, humør 
- Der arbejdes også med struktur 

og rutiner 
• Forudsigelighed 
• Følelse af mestring 

4.  Forældrehenvendelser/postkassen 
 

Bestyrelsen har fået flere henvendelser 
fra forældre som har givet udtryk for 
at de synes at børnene i vuggestuen 
kommer for lidt ud. 
Vi opfordrer til, at der læses på tavlen 
og spørg personalet. 

5.  Næste møde 
 

Blev ikke planlagt. 

6.  Evt. 
• Samtykkeerklæring 

 
 
 
 

• Undring over at vi ikke 
kommer på flere ture 

 
Alle bestyrelsesmedlemmer skal 
underskrive en samtykkeerklæring i 
forhold til at de må blive sat på vores 
hjemmeside og kommunes hjemmeside. 
 
Vi talte, om muligheden for at få 
frivillige/service-teamet til at fx gå 
med på ture.  
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