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Bestyrelsesmøde i Bremdal Dagtilbud, 
Fuglereden 
 
Dato: 05.11.2018 kl. 19.00  
Afbud fra: Allan, Nikolas og Jens 
Referent: Maj-Britt 

   
 

1.  
     
Nyt fra formanden 

 
 

Intet nyt..der har ikke været FRU-
møde siden sidst. 

2.  Nyt fra ledelsen 
• Økonomi: budget og 

børnetal 2018  
• Normering 
• Personalesituationen 
• Mad og måltider 
• Åbningstider 

 

- Annette orienterer om 
normering. Struer kommune 
tilfører 2,4 mil. til området og 
midlerne bliver tildelt efter 
børnetal.  Vi falder lidt i børnetal 
næste år og de ekstra midler gør, 
at der ikke reduceres i 
personalet. 

- Annette gennemgår, hvad der 
trækkes ud til andet arbejde af 
personalets timenorm. Fremover 
vil der blive afholdt arbejdsdag 
ad hoc/efter behov. 
Sommerfesten afløses af åbent 
hus med små 
events/forældrekaffe. 

- Timerne vil blive lagt ind i 
mødeplanen. 

- Annette præsenterede vores 
aktivitetskalender/årshjul 2019 
som personalet har arbejdet med 
på vores pædagogiske weekend 
med udgangspunkt i den nye 
dagtilbudslov og den nye 
styrkede læreplan. den vil blive 

mailto:bremdaldagtilbud@struer.dk


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

sendt ud på Day Care til alle 
forældre, lagt på hjemmesiden og 
hængt op fysisk i institutionen 
når den er endelig færdig.  

- I forhold til den nye 
dagtilbudslov har vi jo været 
igennem et uddannelsesforløb 
med Ole Henrik Hansen, hvor 
overskrifterne har været 
relationer, dannelse, 
børneperspektiv, 
børnedemokrati, leg og 
læringsmiljøer. Der skal 
uddannes faglige fyrtøjer som 
bliver Suzanne fra børnehaven, 
Carina fra vuggestuen og Kerstin 
fra Spiregruppen. Der vil komme 
en fælles uddannelse for alle 
dagplejere og fælles uddannelse 
for dagtilbudsledere og 
pædagogiske ledere. Der vil blive 
afholdt en fælles temadag i 
december for dagtilbudsledere 
og pædagogiske ledere i Struer 
kommune, hvor temaet er 
kommunens overordnede strategi 
for implementering af den nye 
dagtilbudslov og den nye 
styrkede læreplan. 

- Annette gennemgår 
handleplanerne for mad og 
måltider som personalet har 
arbejdet med og de vil blive lagt 
på hjemmesiden, når de er helt 
færdige. 

- Vores åbningstid er fortsat 6.15-
17.00 

3.  Nyt fra personalet 
• Eventyr 

 

- Hele huset har arbejdet med 
eventyr i ca. 2 måneder på 
forskelligvis. Det har summet i 
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hele huset og vi runder temaet af 
med åbent hus/fernisering d. 
13.11.18 fra kl,. 15.00-16.30 og 
man kommer som man har tid/lyst 
til. Det hele forgår i 
fællesrummet for både 
børnehaven, Spiregruppen og 
vuggestuen. 

4.  Ris/ros/forældrehenvendelser 
 

 

5.  Næste møde 
 

13.12.18 

6.  Evt. 
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