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Referat af bestyrelsesmøde d. 8. november 2021
Deltagere
Bestyrelsesformand og stifter
Næstformand
Bestyrelsesmedlem og stifter
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Leder
Souschef
Medarbejderrep.
Suppleant – forældrevalgt
Suppleant – forældrevalgt

Navn
Henrik L. H. Wiingreen (HLHW)
Maria Krogh Mortensen (MKM)
Søren Kristiansen (SK)
Maria Thulesen Koordt (MTK)
Lotte Bjerre Thygesen (LBT)
Ann Grimstrup Nordholt (AGN)
Christina Most Christensen (CMC)
Michael Bonde-Littau (MBL)
Helle Schmidt (HS)
Anne L. Christiansen (ALC)
Maiken H. Madsen (MHM)

Sted:

Bullerup private Børnehave, Mølledammen 12, 5320 Agedrup

Tidspunkt:

17.00 – 20.30

Afbud:

Søren, Maiken

Senest valgt
2018
2021
2018
2020
2021
2020

2019
2021
2021

Dagsorden:
Pkt.
1.

Emne
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Henrik
Referent: Lotte

Deadline

Ansvarlig

2.

Godkendelse af referater – referat fra bestyrelsesmøde d. 7.
september 2021.
Møde d. 7. september: referatet er godkendt

3.

Orientering fra institutionens daglige leder
Christinas orientering er på som punkter længere nede i
dagsordenen.

CMC

4.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten
Pædagogisk weekend: Dejligt med sparring med kollegaer og
ledelse. Supergode dage.

HS

Vil gerne have at dagsordenen kommer lidt tidligere ud, så hun
har tid til at vende den med de øvrige kollegaer.
”Kyssetrolde-skoven” – Helle har haft dialog med ejeren og
børnehaven må gerne bruge skoven i institutionens åbningstid.
Helle har fat i biblioteket for at få en ”kængurukasse”, så
børn/forældre har mulighed for at låne bøger med hjem. Der er
ventetid på kængurukassen. Som alternativ har hun kontaktet
skolebiblioteket, for at høre om BpB må bruge dette. Afventer
svar.
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Har haft kontaktet Hasselholt træværksted vedr. muligheden
for at få lavet ”træfigurer/legeredskaber”. Koster ca. 5.000 kr.
for en dag, hvor han kan nå at lave 5-7 ting. Der kan evt. søges
fonde til dette.
5.

Influenzavaccination af personale 2021 – v/Henrik
Fin tilslutning blandt personalet.
Vi tager det op på et senere møde om, det skal tilbydes
fremover.
Det foreslås at punktet kommer på som et fast punkt på et
årshjul ifm. planlægning af mødedatoer.

HLHW

6.

Økonomiske prioritering budget 2022 – v/Henrik
Odense kommune kommer til at give lidt flere penge næste år
pga. minimumsnormeringerne og regulering af takst.
Formentlig i omegnen af små 100 kr. pr. barn. Omregnet vil det
kunne blive til ca. 10 medhjælpertimer, såfremt pengene
udelukkende bruges på dette.

HLHW

Input til ønsker for prioritering ifm. budgettet for 2022:
- Havedame skal komme lidt oftere – ca. hver 14. dag i
10 mdr. = ca. 30.000,- om året (der er medregnet
snerydning, hvis det bliver aktuelt).
- Overenskomst for pædagoger
- Kursusaktiviteter skal forblive uændret
- Pædagogisk weekend skal forblive uændret
- Årligt legepladstjek
7.

Orientering om Pædagogisk weekend - v/Christina
Den pædagogiske weekend var vellykket. Der blev primært
arbejdet med implementering af den langsigtede plan for
huset.
Der var/er særligt fokus på faglig udvikling, personlig faglig
udvikling og fælles faglig udvikling.
Fokus er tillige på arbejdspladskultur samt regler, rammer og
retningslinjer for arbejdspladsen.

CMC

Christina fremhæver, at personalet er supergode til at tage nye
ideer og tiltag til sig, og at alle arbejder positivt og konstruktivt.
8.

Orientering om arbejdet 2022 med Stærke sammen (Red
Barnet) og Fri for Mobberi (Mary fonden) - v/Christina
BpB arbejder med Red Barnets ”Stærke Sammen”, som er et
læringsforløb, der handler om at opbygge børns indre styrke
gennem et stærkt og trygt fællesskab og styrkelse af
børnefællesskaber.
Målet er at arbejde bevidst med at styrke børnenes sociale
resiliens. Det handler om at opbygge børns livsmod og
modstandskraft, så de bliver i stand til at sige fra, hvis de
oplever at egne eller andres grænser bliver overtrådt.
Stærke Sammen hviler på FN’s Børnekonvention og giver
dermed børnene vigtig viden om deres basale rettigheder.

CMC
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Stærke Sammen er bygget op omkring lege og aktiviteter, der
både er sjove også giver børnene mulighed for at mærke egne
grænser og sige stop, hvis noget ikke er rart.
Stærke Sammen har primært været brugt i Uglegruppen, men
kan bredes ud til resten af børnegruppen.
Derudover skal der fremadrettet arbejdes med Mary-fondens
”Fri for Mobberi”.
9.

Cykelbanen, beplantning på bakken - v/Christina
Christina tager en snak med havedamen, om hvad der kan
gøres og får en pris.

HLHW

10.

Søgning af Fonde og Puljemidler - v/Lotte & Ann
Ann, Henrik, Helle og Christina har søgt Albanifonden om
75.000,- til at få lavet figurer/skulpturer af Hasselholt
træværksted. Der forventes svar i december. Fonden kan søges
2 gange om året.

HLHW

Det foreslås at forældre og personale opfordres til at melde sig
til at hjælpe med at søge fonde.
Fonde og puljer foreslås delt i 2.
Punktet tages op igen på næste møde.
11.

Julekort og profilbeklædning – v/Henrik
Det vedtages, at der igen i år skal laves julekort til hver familie
fra BpB. Billede skal være klar til næste bestyrelsesmøde.
Henrik laver kortene.

HLHW

Henrik arbejder i profilbeklædning – flyverdragter, regntøj,
softshell jakker til personalet.
12.

Orientering omkring den Ny dagtilbudslov – v/Henrik
Vi skal holde øje med den nye lovgivning. LDD holder også øje
for os.

HLHW

13.

Status på projekt Mølledammen 12 - v/Henrik
Intet nyt. Der arbejdes fortsat projektet.
Henrik er i løbende dialog med Fonden.

HLHW

14.

Eventuelt – v/alle
Der afholdes Lederudviklingssamtaler ul. Nov. 2021.
Henrik og Maria T. tager samtalerne med Christina og Michael.

Alle

15.

Næste møde: 30. november 2021 kl. 17.00
Referat til godkendelse udsendes senest:
Dagsorden for næste møde udsendes senest:
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