
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Naturstien 
 

Dato: torsdag d. 3. september, kl. 19.00-21.30 

Sted: Bøgehuset, Toftbjerg Bakke 2, 8653 Them  

 

 Deltageroversigt 

Deltagere: 
Stephanie, Frits, Helene, Helle, Sidsel, Karina, Maria, Mikkel, Mette, og Anders, Jenny 

(suppleant) 

Fraværende: Mikkel, Maria 

Ordstyrer: Stephanie  

Referent: Helene  

Kage: Anders  

 

Tidsrum Programoversigt  

19.00 -19.20 

 

Velkommen og rundvisning i tilbygningen til Bøgehuset 

 

Info 

19.20 – 19.25 Godkendelse af referat og dagsorden samt punkter til eventuelt Godkendelse  

19.25 - 19.45 

Covid19 – hvordan går det? 

• Forældrenes oplevelse 

o Mærker det mindre nu hvor det er hverdag.  

Man har mærket det mindre end forventet, stor ros 

til personalet for tilgang og måden at tackle det på. 

Nogle har oplevet større trivsel, da rammerne er 

mere tydelige og faste. 

Dejligt med små grupper og faste voksne 

Ønske om at Corona retningslinjerne er at finde som 

fast punkt på ”Day-Care”. 

Hverdagens nye krav kan være svære at komme i 

møde nu, da der kommer flere krav og ”skal” 

aktiviteter end før, men dejligt at der kommer flere 

pædagogiske tiltag nu 

Info og drøftelse 



 
 

Tidsrum Programoversigt  

Ros for den måde det er blevet tacklet og 

implementeret på 

• Personalets oplevelse  

o Kravene har lige skullet erobres og omsættes til 

praksis, og da det er blevet gjort, har det fungeret 

godt. 

Da det lavpraktiske var på plads, gav det luft til at 

være pædagogisk 

Dejligt med god forældre opbakning 

Det har været positivt at tænke pædagogikken ind i 

de rutiner, der har været meget fokus på 

Der bruges meget krudt på at huske forældrene på at 

overholde regler 

Det har været positivt at være i små grupper og lære 

at udnytte de steder på legepladsen man er. 

• Restriktionerne 

o Der er blevet brugt mange ekstra penge-ressourcer i 

denne tid, især på ekstra personale.  

Restriktionerne er stadig de samme som før ferien, 

derfor arbejdes der på at få telte til legepladsen igen 

til efterårsvejret.  

  

19.45 – 20.00 

Kort nyt fra Anders: 

 

• Reduktionskatalog 2021  - kort gennemgang af 

høringssvaret 

o Gennemgået 

• AULA – nyt forældre-intra træder i kraft til januar 2021 

o Bryrup kører AULA som pilotprojekt i denne periode 

Der kommer noget uddannelse til personalet i brug 

af AULA. 

• Pædagogisk tilsyn foregår i år i Askehuset. Det sker hvert 

andet år i alle børnehuse i kommunen.  

• APV og trivselsvurderinger i efteråret  

• Andet  

 

Info og drøftelse  

20.00 – 20.15 Kaffe og Kage   



 
 

Tidsrum Programoversigt  

20.15 – 20.45 

Planlægning af forældremøderne d. 6. i Them og 7. oktober i 

Bryrup BH. 

Der henstilles til, at vi ikke afholder store møder med mange 

forældre fra flere huse. Hvordan gør vi det så? Det skal besluttes 

af bestyrelsen. 

o Mødet gennemføres på de valgte datoer, men 

forældrene deles op i mindre grupper, der fastsættes 

af børnehusenes ledere. 

Vi henstiller til at der max én forældre pr barn. 

Til forældrerådet i Aske- og Bøgehuset prioriteres det 

at der kommer repræsentanter fra hver gruppe. 

Anders undersøger hvordan de tre 

bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, stiller sig ift. 

genvalg. 

Valget gennemføre efter møderne. 

Drøftelse og 

beslutning 

20.45 – 21.15 

Læreplanerne  

Anders fortæller lidt om vores arbejde og hvordan planen er ind i 

foråret 2021 – se bilag og kom gerne med kommentar og input til 

vores udkast til forældresamarbejdet. 

o Arbejdet har foregået siden juni ’19, det vi har fokus 

på nu, er at komme med eksempler på hvordan 

personalet konkret arbejder med 

læreplanstemaerne. 

Der er ros for det produkt, der er udarbejdet og der 

opfordres til at gøre det synligt for resten af 

forældregruppen når det er færdigt.  

Det drøftes hvad der ligger i ordlyden at alle emner 

starter med ”… i samarbejde med forældrene…” 

Der opfordres til at tematisere, konkretisere og evt. 

komme med pædagogiske fif til hvordan forældre 

kan understøtte det i praksis hjemme. 

Info og drøftelse 

21.15 – 21.25 

Nye datoer til møder – husk kalender 

o Næste møde er d. 20. oktober i Askehuset kl. 19.00 til 

21.00 

 

21.25 – 21.30 Evt.   

 

 

 



 
 

 

 

 

Det åbne dagtilbud (temaaften på Toftebjerg i januar 2020) - Vi tænker at 

det skal vente. Vores kollegaer i de andre bestyrelser skal først have deres 

temaaften i foråret 2021. 


