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Bestyrelsesmøde i Bremdal Dagtilbud, Fuglereden 
 
Dato: 18.6.20 kl. 19.00  
Afbud fra: Kristina, Nicolas og Annette Mark 
Referent: Maj-Britt 

  Referat 

 
1.  

     
Nyt fra formanden 

 

Intet nyt 

2.  Nyt fra ledelsen 
• Genåbningen 
• Status den styrket 

pædagogiske læreplan 
• Ny dato til forældremøde 
• Budget 
• Madordningen 

 

- Af positive ting som vi har oplevet, 
er at der er skabt flere og mere 
nære relationer, både mellem 
børnene, og børn og voksne. Vi 
oplever langt færre konflikter og 
meget mere fordybelse. Børnene 
søger sammen i små lege 
legefællesskaber som kan vare over 
flere dage, idet der ikke skal ryddes 
op og legen dermed afbrydes. 
Struer kommune fastholder at 
børnene skal afleveres og hentes 
udenfor foreløbig frem til medio 
august. Der er givet dispensation til 
at der må være fællespasning og der 
henstilles til at man efterlever høj 
hygiejne og i øvrigt følger gældende 
retningslinjer. I forhold til 
udlandsrejser er det vigtigt at alle 
overholder sig opdateret på 
retningslinjerne. 

- Arbejdet med den styrkede læreplan 
fortsætter og slutdatoen er udsat 
til 31.12.20. Vi tager på pædagogisk 
weekend d. 2-3.10.20. 

- Vi talte om, hvordan vi kan afholde 
valg til bestyrelsen nu, idet vi 
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tidligst kan holde forældremøde til 
efteråret. 

- Der vil komme nærmere info til jer, 
når vi har fundet en model. 

- Vi har fået 136.000,00 fra 
regeringen og for de penge vil der 
blive ansat en medhjælper i 
vuggestuen og en til praktisk hjælp i 
børnehaven far 12.00-15.00 hver 
dag. Og så har vi fået 5 nye børn til 
vuggestuen og 3 nye børn til 
børnehaven. Dem hilser vi 
velkomne"#$% 

- Der skal stemmes om, om vi skal 
beholde frokostordningen og det er 
en bestyrelsesbeslutning. 

3.  Nyt fra personalet 
 

- Suzanne kommer tilbage d. 1,07.20 
efter 3 mdr. på skolen. 

4.  Ris/ros/forældrehenvendelser 
 

Ingenting  

5.  Næste møde 
 

Næste møde bliver d. 9.09.20 kl. 19.00 

6.  Evt. 
 

- Vi har drøftet muligheden for at 
holde en sommerfest og vi afventer 
hvilke retningslinjer der vil gælde 
efter sommerferien. 

- Vi vendte muligheden for at melde 
sig til DUÅ (de utrolige år). Der 
skulle have været et oplæg omkring 
det på forældremødet, men herfra 
kan vi kun opfordre til at melde sig 
til allerede nu, så vil man senere blive 
kontakte af tovholderne. Det er 
først til mølle-princippet som 
gælder. Det er et rigtig godt og 
brugbart tilbud til alle familier. 

 


