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Dagsorden Bestyrelsesmøde  Bremdal Dagtilbud  
d. 22. juni 2021   kl. 17.00-19.00 

Ordstyrer: HA Referent: Maj-Britt 

Deltagere :  x Martina Laursen, fmd 

x Camilla Lykke Jensen, næstfmd 

x Kristina Demmning 

x Nicolas Viftrup Pedersen 

x Jens Pedersen Villesen 

x Annette Mark, Dagplejen 

x Alicja Misztela, Personalerepræsemtant 

x Maj-Britt Gaye, Pædagogisk leder 

x Henrik Andersen, Leder 

Dagsorden Referat 

Godkendelse af referatet 
 fra sidste møde. 

Godkendt 

Nyt fra formanden :  

• FRO 

• Sovepolitik 

• Martina har været til FRU-møde, hvor der blev givet en 
orientering omkring minimumsnormeringer frem til 2024 

• Der var også orientering om om- og tilbygning på 
kommunens skoler. 

• Der har været en forældrehenvendelse ang. Søvnpolitikken i 
vuggestuen. Vi har ændret i vores søvnpolitik for at 
imødekomme forskellige behov. Vi tilbyder nu at børnene 
kan blive vækket kl. 14.00 og kl. 15.00. Vi kan ikke tilbude at 
vække børn efter fx ½ elle 11/2 time idet det vil give 
personalet for meget “administration”. Hvis I vurderer at 
jeres barn slet ikke har behov for en middagslur kan det 
komme ud at lege på børnehavens legeplads indtil det er tid 
til eftermiddagsmad. Det vil være for lang til for at være 
“alene” i vuggestuen idet de andre børn jo sover og 
personalet skal have afviklet pause i det tidsrum. Vi vil 
selvfølgelig have en dialog med jer omkring jeres barns 
trivsel om eftermiddagen. 

Nyt fra ledelsen: 

• Personale 

• Kommunalt tilsyn 
 

• Vi har været ramt af flere langtidsygemeldinger og derfor har der 
været en del vikarer i huset. 

• Der er et barselsvikariat i vuggestuen til september 

• Louise stopper i Spiregruppen til 30.07.21 og Anita Hopper er 
midlertidig ansat indtil stillingen besættes. 

• Signe Valentin fra forvaltningen har været på tilsyn. Hun startede 
med at gå rundt i huset, både ude og inde. Derefter havde hun 
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samtale med ledelsen og AMR. Efterfølgende med ledelsen og 
bestyrelsesformanden.  

• Vi har haft legepladseftersyn og afventer rapporten. 

Nyt fra personalet : 

•  
 

• Vi glæder os over og til at vi igen kan være sammen på kryds og 

tværs ude og inde..og det gælder både børn og voksne       

• Annette kan snart begynde at besøge plejehjemmet igen med 
sine dagplejebørn. 

Emner til drøftelse :  

• Den styrkede pædagogiske 
læreplan 

• Sommerfest, forældrearr. i 
aug 

• Den styrkede pædagogiske læreplan er nu færdig og 
godkendt af bestyrelsen den lægges på hjemmesiden senest 
d. 1.07.21 

• Bestyrelse planlægger en sommerfest for børn og forældre 
torsdag d. 09.09.21 fra 16.30-19.00...så sæt X i kalenderen 
der. I år bliver det sådan at man medbringer mad til sin egen 
familie og vi laver IKKE buffet. Nærmere invitation følger;-) 

Næste møde : 

•  
• Næste møde bliver onsdag d. 29.09.21 kl. 17.00-19.00 

Evt. :  

•  
• DGI vil gerne invitere børnehavebørnene op i hallen til intro til 

gymnastik. Henrik aftaler nærmere med henriette. 

Husk den ”flotte frisure” – vi tar` foto til opslagstavlen       


