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Bestyrelsesmøde i Bremdal Dagtilbud, 

Fuglereden 
 

Dato: 02.03.21 kl. 17-20 

Deltagere: Formand Martina, næstformand Kristina, Kristine, Jens, Henrik, Alicja, 

Annette M. og Maj-Britt   

Afbud fra:  

Nicolas er med på en on-line forbindelse 

Referent: Maj-Britt 

 

  Referat 

1.   Nyt fra formanden 

 

Intet nyt 

2.  Nyt fra ledelsen 

• AULA implementering. 

Personalet har været på 

kursus, og senere tages det i 

brug med forældrene.  

• Evaluering af Pædagogiske 

Læreplaner 

• Børnetal for 2021 

• Personale status 

• Forældremøde tirs. D. 23. 

marts kl. 19-21 

• Valg til bestyrelsen 

-Aula er for nogle bekendt og for andre 

et helt nyt kommunikationsredskab som 

skal afløse Day Care. Det er sat til at 

gå i luften efter påske i år. I vil få 

nærmere info, når tiden nærmer sig. 

Men I kan allerede nu gå ind på ”aula 

info” og danne jer et indtryk af, hvad 

det indeholder. Frem til, foreløbig, 

sommerferien vil fx ferietilmelding og 

komme/gå fortsat være på Day Care. 

Hvis omstændighederne tillader det, vil 

vi lave et lynkursus på forældremødet 

såfremt vi må afholde det. 

-Udsat til 1.07.21 på grund af Corona 

-Vi har lige sendt 13 Ugler afsted til 

skolen og der er 37 Spætter, 12 

Spirebørn, 19 vuggestuebørn og 4 

dagplejebørn tilbage. Det ser generelt 

lidt sløjt ud med tilgangen af børn. 

-”8.2.21 sagde vi farvel til Tina fra 

Uglerne og til Sonja i vuggestuen. 

Kristina er tilbage fra orlov og er nu 

pædagog i børnehaven. I forhold til 
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personalefordelingen til 1.04.21 hører I 

nærmere. Når vi har det på plads. 

-Forældremødet er planlagt til d. 

23.03.21. det bliver udsat og vi melder 

en ny dato, når vi kender situationen. Vi 

skal dog holde valg til bestyrelsen her i 

foråret. Martina vil høre de andre 

formænd, hvordan der afholdes valg i 

de andre institutioner.  

 

3.  Nyt fra personalet 

 

-I vuggestuen arbejdes der på en 

struktur, når børnetallet falder hen 

over foråret og sommeren. 

-Børnehaven arbejder struktureret 

med de to Spættegrupper og vi oplever 

at flere af jer forældre er tilfredse 

med den gruppeopdeling vi har nu og at 

grupperne er skiftevis ude/inde hver 

anden uge. Vi arbejder også på at sætte 

en dato for, hvornår de nye Ugler skal 

starte op. 

 

4.  Ris/ros/forældrehenvendelser 

• Flere forældre ytrer at der 

virker til at være ro og 

harmoni i institutionen 

• Henrik er en synlig leder, og 

det har gjort sig bemærket 

 

5.  Næste møde   -Vi sætter en ny dato, når vi kender 

forsamlingsloftet og den nye bestyrelse 

er valgt. 

6.  Evt.  -Børnenes eftermiddagsmad skal stadig 

være pakket, så børnene selv kan klare 

det. Hvis ikke vil det blive sendt med 

hjem igen, da personalet ellers skal 

spritte hænder/skifte 

engangshandsker hver gang de har 

været i berøring med børnenes mad. 
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- Henrik og Martina har aftalt at holde 

regelmæssige møder og altid forud for 

et bestyrelsesmøde. 

- Da vi mister mange golfbolde foreslår 

bestyrelsen at vi sætter et skilt på 

lågen, som en reminder       
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