
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Naturstien  
 
Dato: tirsdag d. 21-05-2019, kl. 19.00-21.30 Sted: Bryrup børnehave, Østervang 
41, 8654 Bryrup  
 

1) Velkommen v/ inst. leder Anders Grønfeldt og gennemgang af dagsorden samt 

underskrive ekstraordinært referat fra sidste møde  

 

 

2) Sammenlægning – hvor langt er vi – kort gennemgang af procesplan ved Anders  

 Gennemgang af procesplan 

 

 

3) Madordning – hvordan afholder vi valg – se link – forberedelse til mødet  

 

-Vi skal have afholdt valg til kostordning i maj 2020, men bliver nød til at 

fremskynde dette pga. sammenlægningen i Them. Vi laver 1 børnehus med 2 

afdelinger, og her skal vi have ens forhold i begge afdelinger.  

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-

boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Kostordning-i-din-institution  

Pr 1/1 er Askehuset og Them børnehave ét hus og skal have ens løsning vedr. 

mad. 

Ved at holde afstemning omkring madordning nu fremfor maj ’20, kan den valgte 

madordning evt. træde i kraft for begge huse 1/1-2020. 

Der afholdes valg for de forældre som er i Them BH eller Askehuset efter 1. 

august 2019. 

 Hvis man ikke afgiver stemme, stemmer man ”JA” til madordning 

Der kommer forslag om at ”møde kokken” og være nysgerrige på maden evt få 

ham over og vise hvad der er på menuen – evt en dagbog i billeder. Kan han 

muligvis komme over i Them bhv. for at vise forældrene hvad det er man går ind 

til. 

Information ang. valget kommer i nyhedsbrev. 

Det vedtages at valget fremskyndes til udgangen af juni.  

  

 

 

4) Åbningstider – de skal være ens i begge afdelinger i Them fra 1/1-2020  

 

Forslag:  

6.15 til 16.45 og fredag til kl. 16.00 (nuværende Them BH)  

Eller  

6.30 til 17.00 og fredag til kl. 16.00 (nuværende Askehuset)  

Anders fremviser fremmødetal fra DayCare  

Vi skal diskutere fordele og ulemper og træffe en beslutning.  

For 2 år siden blev det besluttet at udvide åbningstiden i Them fra 6.30 til 6.15 og 

i Askehuset fra 16.45 til 17.00, fredag til kl. 16. 

 Efter 1/1-2020 skal åbningstiden være ens. 

På baggrund af fremmødestatik fra DAYCARE har bestyrelsen enstemmigt 

vedtaget, at åbningstiden er 6.15-16.45, fredag til kl. 16. Dette træder i kraft 

1/1-2020, indtil da er åbningstiden i begge huse uændret. 

 



5) Nyt navn til det nye børnehus i Them  

 

Personalet har forslået Them Børnehus, hvad tænker bestyrelsen om det?  

Har I andre forslag eller forslag til afdelingernes navne?  

 Institutionens hovednavn skal være knyttet til stedet eller området.  

Der kommer et forslag om ”Them Børneunivers” 

Afdelingsnavne kan man vælge mere frit - Der er kommet et forslag om at man 

vælger træ navne, så det symboliserer sammenhæng med Bryrup børnehave, der 

har Pilehuset og Lærkehuset, eller andet der læner sig op ad navnet ”Naturstien”. 

Der er kommet et forslag om at lave en forældrekonkurrence om 

afdelingsnavnene. 

Det besluttes at forældre og børn kan komme med forslag til navne, som 

efterfølgende tages med til personalet. 

 

6) 1 forældreråd fremover mellem de 2 afdelinger – kort drøftelse og orientering  

De er besluttet at der fra 1/10 er ét forældreråd i Them. 

Når der holdes forældremøde i Them 1/10 bliver det fremover ét møde, og der fra 

vælges forældre til ét forældreråd. 

Her vælges også nye bestyrelsesmedlemmer, hvor mange finder Anders ud af. 

 

 

7) Hvem holder ”formandens” beretning til forældremødet 1. oktober 2019 – Maria 

holder i bestyrelsen, da hun ikke har børn i Naturstien efter 1. august 2019  

Kasper From-Nielsen tager i sin egenskab af næstformand formandens beretning 

til forældremøderne 

 

8) Samtaler – hvem vil med til at ansætte en ny leder i Them BH?  

 Sidsel Johannesen deltager som forældrerepræsentant for Them bhv.  

 

9) Dato for næste møde  

 Næste møde er d 12/9 i Them børnehave 

Forældremøde i Them holdes for begge afdelinger i Askehuset 1/10 

Forældremøde i Bryrup holdes d 2/10 

  

10) Eventuelt  

  

 

 

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan læses her: 

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

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

