
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde Naturstien 

Dato: 19-02-2019, kl. 19.00-21.30 

Sted: Them BH, Toftbjerg Bakke 2, 8653 Them  

 

Tilstede: Gitte Marie, Hele Bundgaard Hansen, Maria Pilgaard, Thomas From, Maria Weinreich, 

Sidsel H Johannesen, Mikkel L Petersen, Lene Bastedo, Tue Sørensen og Anders Grønfeldt 

Afbud: Karina H. B. Kudsk og Hanne G. Tygesen  

Referent:  Helene  
 

1) Nytårstaffel – lidt mad 

 

2) Nyt fra Naturstien – nyt fra husene og fra Anders  

Nyt fra Anders: Der starter kurususrunde i hele Naturstien i forbindelse med de nye 

læreplaner. Det kommer til at løbe over 2 år. 

Forældre tilfredshedsundersøgelsen er afsluttet og der er stor tilfredshed generelt. Den 

gennemgås næste gang. 

Personalenyt: Maria fra Them børnehave skal på barsel til maj, Therese fra Askehuset 

(vuggestuen) skal ligeledes på barsel. Siri fra vuggestuen skal have orlov til januar ’20.  

Der kommer ny chef for dagtilbud da Ken Engedal går på pension. 

Them: Lene Bastedo stopper 30. sept. 2019 og går på efterløn og der skal derfor 

ansættes en ny leder til huset. Det bliver pr. 1. november 2019 

Askehuset: i gang med rigtig mange overgangssamtaler og fri for mobberi. Der er 

meget efterspørgsel på vuggestuepladser og pt. har vi ikke nok pladser til at 

efterkomme behovet. 

 

Bryrup: Der er taget afsked med Inga og sagt velkommen til Pernille der er uddannet 

PA på 32 timer i en fast stilling og Jacob på 20 timer, der er ansat som medhjælper 

indtil sommerferien.  

3) Økonomi – kort orientering fra Anders 

Stor tilfredshed med regnskabet - Vi kommer ud med et overskud på 84.000 fra 2018. 

 

4) Faldende børnetal i Them – Anders fortæller hvad tankerne og planen er i fremtiden i 

Askehuset og Them BH (nej vi lukker ikke et børnehus!!!). Vi gennemgår den proces 

som er i gang og skal fortsætte. – 

-Processen for fremtiden og tankerne fra ledelsen i Them, er gennemgået. 

 

5) Fri for mobberi - PUNKTET UDGÅET 

 

6) Eventuelt 

 

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan læses her: 

http://naturstien.silkeborgkommune.dk/Bestyrelse/Dagsorden-og-referater 

http://naturstien.silkeborgkommune.dk/Bestyrelse/Dagsorden-og-referater

