
 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Naturstien 
 

Dato: onsdag d. 05-02-2020, kl. 19.00-21.30 

Sted: Bryrup BH, Østervang, 8654 Bryrup   

Deltagere: Anders, Tue, Vivi, Frits, Helle, Stephanie, Karina, Maria, Mikkel, 

Sidsel, Mette 

Fraværende: Ingen  

Ordstyrer: Anders 

Referent: Helene 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Velkommen og kort nyt fra husene og Anders  

Anders: Køkkenet i Askehuset er ved at afsluttes, hvilket er en 

tidskrævende og ikke uproblematisk proces. Desuden startes 

nedrivningen og opbygningen v. Bøgehuset snarest.  

Arbejdet med læreplaner er også igangværende, hvilket der bla. arbejdes 

med på p-møder. 

Derudover er der flere nyansættelser undervejs og der holdes samtaler. 

Askehuset: Vuggestuen der er mange små, men det fungerer godt, der 

er kommet en god ro. 

Det er fokus på at få børne- og forældregruppen der er flyttet fra 

Bøgehuset, bliver godt integreret i huset.  

Bøgehuset: Der er flyttet 20 børn, der er 25 3-4-årige tilbage. Der er 

fokus på at få hverdagen og indretningen organiseret optimalt. Der 

arbejdes med at opdele gruppen i små grupper, hvilket skaber rum for 

fordybelse. 

Bryrup: Der er rigtig mange nye børn der lige er startet. Hvilket betyder 

der er fart på. I pilehuset er der gang i en ny omgang læringsgrupper. 

Der er afholdt førskolesamtaler i Lærkehuset og de har gang i nogle gode 

målrettede aktiviteter.  

 

2. Kort gennemgang af den nye Bestyrelseshåndbog og vedtage principper. 

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

vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-

udvikling/Foraeldresamarbejde 

Håndbog gennemgået. 

 

3. Foto/billeder og regler og tolkninger vedr. fotografering i vores 

børnehuse – Anders gennemgår nye fotoregler, derefter drøftelse om 

vores holdninger i bestyrelsen. 

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Foraeldresamarbejde
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Foraeldresamarbejde
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Foraeldresamarbejde


 
 

Databeskyttelsloven (GDPR) påvirker vores omgang 

med mange forskellige data. Både ifht. billeder og 

navnevisning. 

Det kræver samtykke at offentliggøre et billede, hvilket indhentes ved 

opskrivning. 

Forældrene kan altid trække samtykket tilbage. 

Billeder taget til arrangementer må KUN bruges privat og på ingen måde 

fremvises til andre. 

 

Personalet ønsker at kunne dokumenter aktiviteter med målrettede 

billeder, men ønsker ikke, at det er ok at forældrene tager billeder i 

hverdagen. 

Der er et ønske om at det er ok at kunne filme til indbudte 

arrangementer. 

En mulighed kunne være at nævne reglerne til arrangementerne, og lave 

en konkret retningslinje for hvad vi ønsker der er tilladt i hverdagen. 

Emnet kan tages op på et forældremøde, hvor der snakkes foto etik. 

Der arbejdes videre med formuleringer næste gang. 

 

 

4. Nytårstaffel – lidt godt at spise 

 

5. Læreplaner –præsentation af vores pædagogiske arbejde med vores 

læreplaner, som skal være færdige til dec. 2020. Se link: 

https://emu.dk/dagtilbud  

Sammen med fyrtårne og personalegruppen er der med udgangspunkt i 

læreplanerne udarbejdet Naturstiens: kerneopgave, barnesyn, dannelse 

og børneperspektiv, legesyn. Disse er blevet gennemgået. 

Der er 12 temaer i alt, som vi bruger personalemøder og fyraftensmøder 

til. I maj kommer der et konsulentfirma ud og hjælper med at 

opkvalificere og implementere det i praksis. Der er samtidig fokus på at 

etablere en stærkere evalueringskultur. 

Der er kommet øget fokus på legens betydning, ”det hele menneske” og 

dannelse, samt fokus på at læringen forgår i samarbejde med 

forældrene. 

 

 

6. Workshop ”Det åbne dagtilbud” fra d. 28/1-20 – præsentation af hvad vi 

lavede denne aften.  

En succesfuld aften med fokus på hvilke muligheder der er for et 

stærkere og øget samarbejde i det lokale.  

Der kom rigtig mange gode, konkrete handlemuligheder og nye ideer. 

https://emu.dk/dagtilbud


 
 

 

 

7. Dialogmøde fra d. 21/11-19 – kort referat. 

Der var oplæg med Hanne Varming omkring børneperspektiv og 

dannelse, med efterfølgende debat om hvordan det kommer til udtryk i 

institutionerne. Deltagere var politikere, bestyrelsesformand samt 

institutionsleder. 

Næste dialog møde er 14. maj. 

 

8. Kostordning – Anders og Tue holder et møde med forældre fra 

bestyrelsen og forældrerådet i Bryrup i februar el. marts og derefter 

laves et udkast til afstemning til kostordning i Bryrup BH sidst i maj 

måned. Punktet kommer på d. 6/5-20  

Der er afstemning i Bryrup bhv. i maj ’20. 

Der er et ønske om øget oplysning i forhold til hvad en evt. kostordning 

indebærer og har af muligheder/ konsekvenser. 

Der er 2 fra forældrerådet (Karen og Kamilla), samt Maria og Stephanie 

der sammen med Tue og Anders kommer med et udspil og oplæg til 

forældregruppen. 

Dette præsenteres til bestyrelsen næste gang. 

 

  

9. Strategiplan i Silkeborg kommune – videofilm vises. – UDSAT til næste 

gang  

 

10. Punkter til næste gang  

Fotoretningslinjer  

Principper for det åbne dagtilbud 

Orientering om valg af kostordning i Bryrup 

 

11. Eventuelt  

 

 
 

HUSK: Hvis du er forhindret i at deltage, er det dit ansvar at kontakte én af 

suppleanterne i dit hus. Afbud meddeles til leder og formand.  

 



 
 

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan læses her: 

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

og-referater 

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