Brædstrup 6/9 - 2021
Referat af bestyrelsesmøde i Dagtilbud Brædstrup den 9/6 2021:
Til stede:
Formand Hannah Louise Vestergaard Thiemer
Næstformand Nikolaj Kjær Petersen
Forældrerepræsentanter: Anita Roed Jakobsen, Annette Vestergaard Duedahl, Laura Winther
Bilstrup, Gitte Hartvig Hedevang, Sidsel Ottosen, Line Amalie Albøg Stege.
Medarbejderrepræsentanter: Thi Be Thi Pham, Camilla Florander Nielsen, Anja Nørreløkke
Møller.
Fraværende: Michael Lykke Jakobsen
Dagsorden:
 Den gode overgang mellem dagtilbud og skolen – hvordan tænker vi at den kan se
ud?
 Bestyrelseskursus d. 11. okt. hvordan er det nu det er?
 Økonomien dagtilbud Brædstrup
 Personalet – normeringen i dagtilbud Brædstrup
 Vores evalueringskultur
 Evt.

Den gode overgang mellem dagtilbud og skolen – hvordan tænker vi at den kan se ud?
Der er berammet et møde med skoleleder i uge 37, der skal sætte rammerne for snakken
mellem de to bestyrelser omkring ”den gode overgang”. Der har været gode
tilbagemeldinger på overgangen i år. Der har generelt tidligere været mangel på evaluering af
overgangen – det skal forsøges at ændres på, da læringstabet i sprogtest på 30% skal
mindskes.
Der er i år forsøgt at lave 0.-klasser ud fra data, så der skabes homogene grupper. Vi afventer
stadig feedback på hvordan dette er forløbet.
Bestyrelsesmedlemmerne forfatter en liste over mulige tiltag, som kan debatteres til mødet
omkring ”den gode overgang”.
Bestyrelseskursus d. 11. okt. hvordan er det nu det er?
Dagsorden til kurset deles ud.
Tilmelding til kurset gives til Formanden, som efterfølgende tilmelder samlet.

Økonomien Dagtilbud Brædstrup
Ved Budgetopfølgningen pr. 31.07.21 for Dagtilbud Brædstrup viser prognosen at årets
resultat vil ende med et underskud på 181.000 kr.
Det forventede resultat er tilfredsstillende set i lyset af at der er indregnet en merudgift på
145.000 kr. til efterindtægt til død medarbejders ægtemand.
I prognosen er desuden indregnet 100.000 til efteruddannelse, 325.000 som buffer til evt.
dårligere børnetal og 300.000 til renovering af legepladserne (hvoraf 76.000 er brugt).

Personalet – normeringen i Dagtilbud Brædstrup
Stue

Antal børn

Antal voksne

Normering

Personaletimer pr. barn

Vuggestue
Radiserne
Gulerødderne
Alfer/Rumler
Solen + Månen
Førskolegruppe

14
12
18
21

4
4
5
6

3,5
3,00
3,6
3,50

9,5 (133 timer)
12,08 (145)
9,83 (177)
9,71 (204)

Pralbønnerne
Kæmperne
Børnehave

18
15

3
3

6,0
5,0

5,2 (95)
6,4 (96)

Troldene
Dragerne
Rødbederne
Rabarberne
Stjernen + Scooby Doo

16
17
18
20
26

4
4
4
3
4 (+1)

4,00
4,25
4,5
6,6
6,5 (5,2)

7,56 (121)
7,0 (120)
6,05 (109)
5,25 (105)
5,3 (139), 6,2 (163)

Vores evalueringskultur
Nicholas fortæller om rammen for evalueringskulturen i Dagtilbud Brædstrup, samt hvordan
denne forløber. Fokus er på hvad, der fungerer, hvad der bekymrer og hvilke tiltag, der skal
laves fremadrettet for at højne og sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Til evaluering af
praksis bruges en samtalemodel, der hedder Signs of Safety.

Eventuelt
- Legestue
Målet for legestuen er at kunne få faglige sparring, og der kommer nogle forstyrrelser
ind i den daglige praksis. Dagplejerne kommer i en fast gruppe 1 gang om ugen.

Næste bestyrelsesmøder afholdes:
Tirsdag 16/11 - 2021 klokken 17-19
Onsdag den 12/1 – 2022 klokken 17-19
Torsdag den 3/3 – 2022 klokken 17-19
Mandag den 4/4 – 2022 klokken 17-19
Generalforsamling afholdes 9. juni 2022
Vel mødt.

