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Bestyrelsesmøde i Bremdal Dagtilbud, 

Fuglereden 
 

Dato: 30.11.20 kl. 18.00  

Afbud fra: Nicolas og Kristina  

Referent: Maj-Britt 

 

 Vi byder velkommen til vores nye 

leder Henrik Andersen 

Referat 

 

1.  

     

Nyt fra formanden 

• Præsentation af 

bestyrelsens 

medlemmer 

• Drøftelser fra 

forældrebestyrelsesmø

de v. konstitueringen 

den 16/11 2020 

• Hvad gør vi for at få 

forældrene ind forbi 

kontoret, i stedet for 

kun at henvende sig til 

bestyrelsen? 

• Hvordan går det med 

uglerne? 

• Arrangementer for 

forældre: hvornår må 

vi? Lys og lygtefest, 

forældrekaffe 

udendørs 

• Vi mangler føling med de 

nye forældre 

 

Den bestyrelse består af:  

-Formand Martina (mor til Oliver i bh og 

Josefine i vg) 

Næstformand Kristina (mor til Ellie i 

bh) 

Kristine (mor til Andreas i bh) 

Jens (far til Julie i bh) 

Nicolas (far til Charlie i bh) 

-Bestyrelsen stiller sig undrende 

overfor den fortsatte opdeling af 

børnene på legepladsen, når børnene må 

være samlet i ydertimerne. Vi følgerne 

retningslinjer fra sundhedsstyrelsen og 

Struer kommune som anbefaler opdeling 

for at begrænse smitten. 

Bestyrelsen kunne have ønsket at der 

var blevet informeret mere bredt i 

forhold til åbningen af vuggestuen 

efter der havde været coronasmitte. 

-Bestyrelsen sender snarest et brev ud 

til alle forældre omkring arbejdet i 

bestyrelsen og med en opfordring til at 

komme på kontoret med stort og småt.  

-Vi vil tage billeder af den nye 

bestyrelse og hænge op. 

-På Uglerne går det rigtig fint. Alle skal 
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• Bestyrelsens holdning til 

corona restriktioner  

• Billeder af den nye 

bestyrelse  

 

lige finde deres ”plads” efter Suzanne 

er stoppet. Sandra er jo en dreven 

Uglevoksen og Tina er allerede faldet 

godt til     Tina er ansat til 28.02.21, 

hvor Uglerne skal afsted. Vi vil ansætte 

en ny pædagog til 1.08.21, afhængig af 

børnetallet. 

-Det er svært at sætte dato på, 

hvornår vi igen må holde sociale 

arrangementer. Det afhænger af 

hvornår retningslinjer bliver ændret.  

2.  Nyt fra ledelsen 

• Referat fra med-møde 

• Brug af værnemidler 

institutionen  

-På det nylig afholdte med-møde talte 

vi meget om personalets trivsel og 

oplevelse af den sidste tid med både 

Corona restriktioner og situationen i 

personalegruppen, som jo påvirker hele 

huset. Alle er meget opmærksomme på 

hinanden og løfter opgaverne sammen. 

Der vil altid være fokus på 

kerneopgaven som jo er børnene. 

-Det er besluttet at personalet bruger 

visir i garderoben. 

3.  Nyt fra personalet 

• Hvordan synes personalet det 

går med de nye tiltag? 

 

-Personalet oplever det positivt at 

børnene er opdelt i rød og grøn gruppe 

og også at grupperne hver 14. dag 

skifter område. 

4.  Ris/ros/forældrehenvendelser 

• Håndteringen af lukningen af 

vuggestuen i uge 47 + 

vikardækning 

• Ude- og indegruppe med skift 

hver 14. dag giver ro for 

forældre og børn 

 

-Forældrene i vuggestuen udviste stor 

forståelse for lukningen af vuggenstuen 

i.f.b. coronasmitte, selv om det gik 

hurtigt. Da vi ikke kunne være sikre på 

at alle personaler havde fået deres 

testsvar til fredag var vi nødt til at 

melde ud til jer, at der muligvis ville 

være en del vikarer på om fredagen. 

Nogen synes det var rart at få at vide 

og valgte at holde deres børn hjemme. 

5.  Næste møde    

6.  Evt.  Vi har jo en hjertestarter her og driften 

af den bliver sponsoreret af:  
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Jes Velsø  

HG Data 

Byens-Murerfirma  

Progolf  

Iselfrepair  

En stor tak til dem       
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