
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde i Naturstien 
ONSDAG d. 1/9-21  

Afbud Mette og Frank 

 

Kort nyt vedr. Corona  

Fra 10/9 er der ingen restriktioner, hvordan det udmøntes ved vi pt. 

ikke. 

Vi fortsætter med at spritte hænder ved ankomst samt håndvask. 

Vi har fået nogle erfaringer og udviklet nogle arbejdsgange i tiden med 

Corona, nogle af disse vil vi fortsætte med også efter Coronatiden. Ellers 

følger vi 

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd for smitteforebyggelse: 

• Bliv vaccineret 

• Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer 

• Hold afstand 

• Luft ud og skab gennemtræk 

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

• Gør rent, særligt overflader som mange rører ved 

 

Kort nyt fra Anders  

Ansættelse:  

Bryrup - Pædagog Rasmus og en PAU praktikant Trine i ½ år  

Bøgehuset – Medhjælper, Kamilla – Pædagog, Julie 

Askehuset – Medhjælper, Maria og Kamilla 



 
 

• Vi begynder at kunne mærke at der ikke er så 

mange ansøgere til vores stillingsopslag mere, 

det er et generelt problem i Silkeborg men også på landsplan. Man 

forsøger at lave et målrettet samarbejde med 

pædagogseminarierne, for at tiltrække flere pædagoger til 

kommunen.   

• Der skal ansættes 100 pædagogiske personaler i Silkeborg 

kommune hvert år, de næste 5 år pga. stigende børnetal.  

• Enkelte pædagoger skal på Kursus ift. den særlige pædagogiske 

opgave, som personalet står overfor med børn med særlige behov, 

som skal indgå i almenområdet.  

• Der er pædagogisk tilsyn her i Bøgehuset og Bryrup til efteråret. 

Udviklingsafdelingen fra kommunen kommer på besøg og kigger på 

vores pædagogik 

1. Vuggestuelokaler i Bryrup BH 

Det er politisk bestemt at der skal være dagplejepladser i Bryrup, men 

der forberedes vuggestuelokaler, så der med kort varsel kan passes 

vuggestuebørn i Bryrup, hvis behovet opstår. Der bliver bygget en 

liggehal samt toilettet bliver ombygget. Lokalerne vil kunne bruges til 

legestue af dagplejen indtil de måske skal bruges som vuggestue.  

 



 
 

Pladsmangel i Them  

Vi får mange tilflyttere til Them, det gør, at vi skal 

finde andre fysiske pasningsmuligheder i nærområdet til foråret for at 

tilgodese forældrenes ønsker om pasning.  

Forskellige muligheder og udfordringer blev drøftet, det er også blevet 

drøftet i personalegruppen. Anders tager kontakt til Dagtilbud i Silkeborg 

kommune og sammen finder de mulige løsninger som der skal arbejdes 

videre med.  

 

Planlægning af Forældremødet i Them og Bryrup d. 28/9 og 29/9 

Der blev drøftet, hvordan forældremøderne bliver afholdt og hvilke 

punkter formanden skal tage med i sin beretning.  

Overskrifter på forældremøderne: 

• Valg til bestyrelsen og beretning 

• Valg til forældrerådet 

• Nyt vedr. læreplaner samt andet v. daglige ledere 

• Ud i grupperne og pædagogerne vil fortælle om dagligdagen og 

pædagogikken den næste tid.  

Følgende på valg:   

Pernille H. Østrup fra Them Børnehus, Modtager gerne genvalg  

Karina H. K. Ulsøe fra Them Børnehus, Modtager gerne genvalg  

Stephanie R. L. Christense fra Bryrup Børnehave, Modtager gerne 

genvalg   

Mette Færch fra Them Børnehus, ønsker ikke genvalg   



 
 

                 

Hvad gør vi hvis et barn går væk fra børnehuset? 

Bestyrelsen drøftede retningslinjerne for, hvordan børnehuset skal agere 

ift. at finde barn som er løbet væk fra børnehuset, og hvordan kontakte 

de berørte forældre og evt. tale med enkelte børn. Derudover skal 

børnehuset lave en redegørelse for forløbet til Dagtilbud. Der blev drøftet 

hvor meget den øvrige forældregruppe skal orienteres. Det blev besluttet 

at lederen tager en individuel vurdering af hvor meget resten af 

forældregruppen skal orienteres om episoden. Det er vigtigt at 

understrege at det ikke er et stort problem i vores børnehuse!!!   

 

Kommende bestyrelsesmøder og indhold: 
• 1/11-21 i Askehuset – Fokus på AULA og kommunikation  

• 25/1-22 i Bøgehuset – Fokus på læreplanerne og samarbejdet med 

lokalområdet  

 

 


