
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag d. 10/2-21 
Kl. 19.00 til 20.00 på Teams 

 

Da vi stadigvæk ikke må mødes fysisk på tværs af husene, afholder vi igen et 

bestyrelsesmøde på TEAMS, denne gang med kamera tændt. 

 

Velkommen og kort gennemgang af dagsorden ved Anders  

  

Sidste nyt vedr. Corona  

Det er nu et krav i alle børnehuse at alle ”gæster” bærer mundbind – 
herunder forældre, bedsteforældre og alle andre over 12 år, der kommer 
i huset og ikke er ansat i naturstien. 
Forældrene er allerede nu rigtig gode til at komme kravet i møde. 
Det er anbefalet at personalet testes en gang ugentligt, dette er frivilligt 
og gøres i fritiden. Der har været tilknyttet en mobil testenhed som kører 
rundt, der er dog lidt problemer med at få denne ordning til at fungerer 
på kommunalt plan, men der arbejdes på en ny løsning på dette. 
Forventer at begynde i uge 8. 
Vi er stadig meget ude og følger retningslinjerne der er stukket ud, men 
vejret sætter sine begrænsninger. Det vigtigste er at overholde de 
overordnede linjer således at hvis der er et corona udbrud så er det så få 
børn og personaler som skal sendes hjem. 

 

Sidste nyt i Naturstien  

Der er ansat en del nye medhjælpere i Askehuset nemlig Edith, Nanna, 
Mille og Mads, en pædagog Anne starter efter påske. 
I Bøgehuset er der ansat 3, Stine, Natasha og Tenna – derudover søges en 
pædagog pga. stigende børnetal. 
I Bryrup er Ingelise (pædagog) blevet fastansat og Stine G. 
 



 
 

Askehuset er fyldt op ift. 3årige, der kan ikke tages flere 
ind, derfor tages Bøgehuset i brug til dette formål. Det 
drejer sig om ca. 20 børn fra nu og til sommerferien 
hvor flere pt. går i vuggestuen (i Bøgehuset). 
Der har dog været et par forældreklager, da børn fra dagplejen får et 
ekstra skift. Dette prøver ledelsen selvfølgelige at tilrettelægge så der 
kommer mindst mulig scene for børn og forældre vedr. overgangsbesøg 
og et tæt samarbejde imellem personalet. Den endelige model for 
overgangen kommer i foråret 2021.  
Anders er i dialog med Børn- og Familieafdelingen og der arbejdes på nye 
prognoser, da der opleves et pres på tilgangen af børn til Aske- og 
Bøgehuset. 
Bestyrelsen ved Pernille og Sidsel laver en henvendelse til kommunen for 
at gøre opmærksom på udviklingen i Them, med mange børn og masser 
af nye byggegrunde, så vi kan gøre opmærksom på forholdene i Them og 
det stigende børnetal i området.  
 

Gennemgang af Koncernledelsens Strategiplan 2025 for Silkeborg kommune. 

Se bilag og film:  

Link til SK's koncernledelse strategi 2025  

Vi drøftede indholdet i filmen og diskuterede de opgaver som vi står 

overfor i Dagtilbud i Silkeborg Kommune samt i Naturstien. 

 

 
Tak for i aften  
 

Med venlig hilsen 

Stephanie R. L. Christensen  

Formand I Naturstiens bestyrelse  

Anders Grønfeldt  

https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Koncernledelsens-strategi-2025


 
 

Inst. leder i Naturstien  


