
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde i Naturstien  
torsdag d. 6/5-21, i Bøgehuset 

Dagsorden: 

1. Velkommen og kort præsentation  

2. Kort rundtur i byggeriet i små hold  

3. Kort nyt fra Anders  

• Personalet kan fremover blive testet i arbejdstiden, dette er frivilligt. 

• Coronarestriktionerne lempes lidt, men vi forventer ikke store 

ændringer. 

• Der er 20 børn fra Bøgehuset der skal overgå til Askehuset, der laves 

nogle tiltag der skal lette overgangen. Bla. skal noget personale fra 

Askehuset være i Bøgehuset og følge med i nogle måneder og følge 

børnene til Askehuset. 

• Der er pt en børnehave fra Silkeborg der har vandskade, de har til huse i 

Bryrup BH i Kastanjehuset, men i uge 20 finder de andre løsninger. 

• Der er pt rekrutteringsproblemer og det er svært at finde kvalificerede 

pædagoger. Flere stillinger genopslås. 

Tina Rasmussen er ansat pr 1/6-21 i Bryrup, Frida Fruerlund er ansat 

som medhjælper i en midlertidig stilling og Helena er blevet fastansat 

som medhjælper. 

I Askehuset er Regitze ansat som medhjælper og Anne og Mitzie er 

ansat som pædagoger. 

I Bøgehuset er Tenna, Mille, Stine og Cecilie ansat som medhjælpere og 

Sofie er ansat som pædagog. 

Der skal yderligere slås en pædagogstilling op både i Bryrup og i Them  



 
 

• Det blev ikke os der skulle være prøveinstitution for 

at lægge ledelse af dagplejerne ind under 

institutionslederen, denne opgave kom til Sorring.  

• Der er dialogmøde med politikkerne sidst i maj, Stephanie og Anders 

deltager og evt. Karina fra bestyrelsen.  

 

Hvad er status på nedenstående? 

• Læreplanerne  

Vi har nu i de sidste 2 år arbejdet med den blå del af blomsten, nu 

arbejder vi med konkrete praksiseksempler ind i den røde del af 

blomsten som er de 6 læreplanstemaer. Når arbejdet er færdigt, laves 

det som et hæfte så vi har det i fysisk form. Det meste af det skal være 

færdigt inden sommerferien. 

• AULA 

Der er kommet AULA skærm op i Them husene. Der er stadig 

opstartsproblemer, men kommunikationsdelen virker. 

Ferielister om til og framelding til ferien er ikke optimalt, hvilket er et 

problem, da det er svært for personalet at få et overblik over tilmelding 

og framelding til ferierne. Efter ferien skal vi som bestyrelse diskutere, 

hvordan vi bruger AULA som platform.  

• Åbent dagtilbud – også kaldt samarbejde med lokalområdet. 

Dette skal føres ind i Læreplanerne, jfr. den workshop der var sidste år. 

Det er nogle overskrifter vi skal arbejde med i bestyrelsen, når Corona er ovre. 

Bla. hvordan laver vi nogle principper for brugen af AULA.  

 

4. Gennemgang af brevet som vi sendte til kommunen fra Bestyrelsen i 

Naturstien og gennemgang af svaret fra forvaltningen. Brev og svar 

gennemgået.  


