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Referat Bestyrelsesmøde  Bremdal Dagtilbud  
d. 11. januar 2021   kl. 17.00-20.00 

Møde 17.00 – 18.00.  “Nytårstaffel” kl. 18.00 – 20.00       
Ordstyrer: HA Referent: Maj-Britt 

Deltagere :  Martina Laursen, fmd 
Camilla Lykke Jensen, næstfmd 
Nicolas Viftrup Pedersen 
Maj-Britt Gaye, Pædagogisk leder 
Henrik Andersen, Leder 
Afbud : Kristina Demming, Jens Villesen, Annette Mark, Alicja 
Misztela 

Dagsorden Referat 

Godkendelse af referatet 
 fra sidste møde. 

•  

Nyt fra formanden :  

• Tematik fra medierne om 
”mistrivsel hos hvert 4. barn i 
0. kl” og evt sammenhæng 
med overgangen fra bhv til 
førskolegruppe.  

• På grund af corona har det ikke været muligt at 
overholde den samarbejdes-aftale vi har med skolen. Det 
har givet anledning til flere spørgsmål far Ugle-
forældrene som oplever at de ikke ved hvad der skal ske 
af forberedelse til i forbindelse med overgangen fra 
børnehaven til førskole. Ugleforældrene er inviteret til 
forældremøde på skolen d. 03.02.22. Her vil man kunne 
få svar på mange at de spørgsmål man måtte have. 

             Når Lisa er rask igen, vil hun lave et skriv til Ugle 
             forældrene om, hvad de arbejder med og hvordan 
             samt hvad I som forældre kan gøre hjemme for at  
             støtte op.   
             Lisa vil følge med Uglerne op på skolen i de første  
             14 dage. 
                        
 

Nyt fra ledelsen: 

• Status på corona 

• Børnetal 2022 

• Ny hjemmeside. 

• Vi er meget ramt af corona i personale-gruppen og vi 
oplever også at flere børn nu er smittet. Vi har fået hjælp 
“udefra” for at få dagen til at hænge sammen. Henrik har  
også sendt flere opdateringer ud til jer på Aula. 

               1.03.22 går der 19 børn ud. Der vil så være 29 børn  
tilbage i børnehaven og tallet vil stige til omkring 35 i løbet af ‘22. 
               Det er kun et “øjebliksbillede” og tallet kan ændre sig.   
                Vuggestuen børnetal ligger konstant med et  
                gennemsnit på 14 børn i ‘22               
                Spiregruppen vil været fyldt op hele ‘22. 
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• Vi skal over på en ny platform som vil være mere 
brugervenlig og nemmere at administrere.  

                           

Nyt fra personalet : 

•  
 

• Udsat 

Emner til drøftelse :  

•  
• Udsat 

Næste møde : 

• Slut feb / start marts.  

• Forældremøde 10. marts med 
valg til bestyrelsen.  

• Næste møde bliver d. 28.02 22 kl. 17.00 

• Vi håber at kunne holde et fysisk forældremøde d. 
10.03.22 kl. 19.00. I vil høre nærmere når tiden nærmere 
sig. 

Evt. :  

• Forældrehjælp til nedtagning 
af skibet og hegn.  

• Bestyrelsen organiserer at skibet på vuggestuens 
legeplads og hegnet ved mooncarbanen tages ned og 
køres væk. 

• Vi oplever at vores legeplads bliver brugt af unge 
mennesker i weekenden og de efterlader legepladsen 
fyldt med affald, glasskår og cigaretskod.  

              Vi bruger tid hver mandag på at rydde op inden vi kan gå 
              Ud med børnene.                        
              Vi kan kun henstille at forældre opfordrer deres unge 
              mennesker til at rydde op efter sig.        

 


