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Bestyrelsesmødet d. 12. jan. 2022 
 
 
Mødet afholdes via Microsoft TEAMS 
 
Til stede: 
Formand Hanna Louise Vestergaard Thiemer  
Forældrerepræsentanter: Gitte Hedevang, Annette V. Duedahl, Anita Roed Jakobsen, Line 
Amalie Albøg Stege. 
Medarbejderrepræsentanter: Thi Be Thi Pham, Camilla Florander Nielsen  
Dagtilbudsleder Laila Lundtofte. 
Referent: Nicholas Bennike 
 
Fraværende: Næstformand Nikolaj Kjær Petersen, Michael Lykke Jacobsen 
 
 
Dagsorden: 
 
 

 Kvalitetsrapporten for dagtilbud Brædstrup 
 

 Den røde tråd mellem dagtilbud og skolen – feed forward – feed back – i år og fremad 
 

 Økonomien – herunder sampasningen 2021 
 

 Corona – hvad betyder det for vores dagtilbud lige nu  -  og fremadrettet 
 

 Evt. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kvalitetsrapporten for Dagtilbud Brædstrup 
Der sker et sprogligt læringstab fra 3 år til 5 år. Dette giver stof til eftertanke, samt giver det 
mulighed for at debattere hvilke tiltag, der kan sættes i værk for at afhjælpe det læringstab.  
Der gennemgås processerne omkring indsatserne i Dagtilbud Brædstrup.  
Allerede nu er der implementeret tiltag vedr. læringstabet, samt hvornår i barnets udvikling 
at læringen ikke følger udviklingen.  
Forældrene får info i forbindelse med sprogvurderingen, samt omkring hvilke emner 
forældrene kan hjælpe med at støtte op omkring derhjemme. Fokusord gives også ”med 
hjem”.  
Der diskuteres hvorledes der kan afholdes et oplæg omkring børnenes sproglige udvikling, 
samt hvordan forældrene kan støtte op omkring dette – på et forældremøde. Der findes 
eksperter på området internt i kommunen, der kan afholde et sådant oplæg. Det er noteret 
fra ledelsen, at der ønskes et oplæg. 
Laila informerer om Dagtilbud Brædstrup lokale ekstra sproglige indsats ”Sprognøglen”. 
 
Der er positive tilbagemeldinger på tilfredshedsundersøgelsen, og der tilkendegives, at det er 
af stor betydning, at der videreuddannes personale til at være omkring børnene. 
 
Den røde tråd mellem dagtilbud og skolen – feed forward – feed back – i år og fremad 
Ved fælles bestyrelsesmøde afholdte skolelederen et oplæg om ikke at være forudindtaget 
ind i om hvornår skolestart skal være (1. maj eller 1. august). 
Skolens bestyrelse var meget åbne for at høre hvad dagtilbuddets bestyrelse havde af tanker. 
Snak om, at det selvfølgelig ikke kunne nå at ændres i år, men man var villige til at kigge 
fremad og debattere for og imod skolestart 1/8 frem for 1/5 og omvendt. Generelt var der 
god dialog omkring samarbejdet mellem de to bestyrelser.  
 
Tiltag i forbindelse med skolestart i år: 
Fra uge 8 mødes de kommende skolebørn én gang om ugen. 
2 gange i marts måned kommer børnehaveklasselederne og har førskolegrupperne alene, 
hvor førskolepædagogerne vikarierer i 0. klasserne. Dette for at børnehaveklasselederne har 
mulighed for at lære børnene at kende uden de vante voksne i nærheden. 
Derudover kører konceptet ”Fri for Mobberi” også i indskolingen, så der er genkendelighed 
fra dagtilbuddet og et fælles sprog omkring sociale relationer blandt børnene. 
Ydermere vil der fra 1. maj til 1. august ikke være et ”vacuum” i skolestarten. Ergo vil det 
betyde, at børnene har første skoledag den 1. maj. En ulempe er fortsat, at børnene stadig vil 
være i SFO-lokalerne fra 1/5 – 1/8 og derfor stadig vil have et fysisk skift i skoleopstarten. 
 
Der arbejdes på at løse udfordringen i forbindelse med at få børnene fra Sønder Vissing ind til 
Brædstrup til førskoleforløb. 
 
 
 
 



 
Økonomien – herunder sampasningen 2021 
Pt. stadig uafklaret på grund af årsskifte – mange faktorer mangler afklaring.  
2021 ender med lille overskud. 
 
2022 ønskes der at kigge på cykler, der skal restaureres og/eller fornyes. Der skal også kigges 
på indvendigt vedligehold. Der har været indhentet tilbud på maling af Tinggården på 
170.000,-.  
Vi har en forpligtelse til at have gode, æstetiske læringsmiljøer, hvilket kræver handling på 
det indvendige vedligehold. 
Prioritering af økonomi tages op på senere bestyrelsesmøder.  
 
 
Ressourcespild julepasning: 

 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 Total  

Spildte 
ressourcer på 
medarbejdere 

4000,- 5300,- 4000,- 6600,- 10500,- 30.400,- 
 

Spildte 
ressourcer på 

mad 

243,- 261,- 252,- 270,- 171,- 1197,- 

Total  4.243,- 5.561,- 4.252,- 6.870,- 10.671,- 31.579,- 

 
Det ønskes tages op til debat hvorledes det store frafald kan afhjælpes. Det aftales, at Line og 
Anita går i dialog vedr. dette og holder oplæg for bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde. 
 
Der snakkes også om, at tilmelding til pasning i ferierne kan foregå ved telefonisk kontakt til 
ledelsen. 
 
 
Corona – hvad betyder det for vores dagtilbud lige nu  -  og fremadrettet 
Der er pt. 5 tilfælde af smitte med corona i Tinggården og 2 i Eventyrhuset. Vi har det derfor 
inden for dørene, hvilket gør, at vi skal passe ekstra på lige nu. Under sidste ”bølge” af corona 
måtte vi lukke stuer ned – dette må vi ikke mere. I forbindelse med udbrud af corona i 
institutionerne, må vi spørge til tidligere afhentninger, men SKAL tage i mod pasning gennem 
hele dagen.  
 
Mundbind påkræves derfor stadig i institutionen, samt håndvask og afspritning.  
Forældrene er generelt gode til at aflevere deres børn hurtigt, og ikke komme ind på stuerne.  
 
I tilfælde af smitteudbrud, vil formand og dagtilbudsleder sætte sig sammen og formulere et 
skriv til forældrene omkring eventuelt korte dage til børnene. 
 
 
Evt. 



 
Laura W. Bilstrup ønsker at træde ud af bestyrelsen. 
Sidsel Ottosen ønsker ligeledes at træde ud af bestyrelsen. 
 
Det efterlader 2 ledige pladser som forældrerepræsentanter. Det er ikke påkrævet, at der 
findes nye medlemmer med det samme, men der ønskes medlemmer fra alle institutioner. 
Der gøres ikke noget aktivt, men kommer der forældre, der viser interesse, skal disse 
introduceres til muligheden for at træde ind i bestyrelsen. 
 
 
Referent 
Assisterende leder 
Nicholas Bennike 


