
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Naturstien 

Tirsdag d. 3. november 2020 

Kl. 19.00 til 20.30 på ”Teams” 
 

 
 

Status i Naturstien:  
 

• Covid19  
Nye restriktioner pr. 28.10.20 

Vi har sendt nye retningslinjer ud til alle forældre, efter nye tiltag fra 
regeringen og Sundhedsstyrelsen.  

o Vi som personale må gerne bære visir men ingen medarbejdere 
ønsker det i øjeblikket. 

o Det er ikke noget krav at forældre skal bære mundbind.  
o Vi skal som udgangspunkt være ude så meget så muligt. 

o Der bliver henstillet til at forældre opholder sig så kort tid i 
børnehuset 

o Der er ros fra politikkerne vedr. vores store opgaver i husene 

o Vi måtte desværre aflyse vores forældremøder og nogle 
stuemøder. Der bliver arbejdet på at kommunikere på skrift ud til 

forældrene.  
o Alle sociale arrangementer i november og december bliver 

desværre ikke afholdt.  
o Fokusmøder med forældre, fagfolk og personalet må gerne 

afvikles. Derfor vil disse møder blive afviklet i Bryrup BH, når vi er 
mange mennesker samlet. Her har vi indrettet et stort mødelokale.  

 
 

 
• Valg til bestyrelsen.  

Vi har skrevet ud til Jer forældre i forbindelse med at melde sig til 
bestyrelsen, da vi ikke kunne afholde forældremøder. 

Vi har fået besked fra nogle forældre de sidste dage som gerne vil i 

Bestyrelsen. Det er vi glade for. De bliver præsenteret midt i november 
og vil deltage i det næste bestyrelsesmøde. Vi har også flere som gerne 

vil være suppleanter. Tak for det.  
 

 
• Byggeriet i Bøgehuset 

Vi forventer at flytte vuggestuebørn over i Bøgehuset og de 3årige fra 
Bøgehuset over i Askehuset sidst i november. Vi  



 
 

 

 
 

 
 

 
melder snart en dato ud. Vores byggeri er desværre ikke gået så hurtigt 

som vi har kunne ønske os. Men nu lysner det. De berørte forældre vil 

modtage et infobrev vedr. flytningen og hvordan det kommer til at 
foregå.  

 
 

• Læringssamtale 12. januar 2021.   
Vi får besøg af vores Sektionsleder John Gejl og vores udviklingsafdeling 

d. 12. januar. Omdrejningspunktet for dette møde er vores pædagogiske 
udvikling, hvor vi bliver nysgerrige på hvad vi kan udvikle på. Nogle af 

overskrifterne vil være: Pædagogisk tilsyn, læreplaner, APV og 
Trivselsvurderinger, sprogarbejde, sygefravær. Her vil vi 3 ledere og 3 

medarbejdere deltage.  
 

• Dialogmøde med politikkerne d. 12. november 2020 er blevet aflyst af 
Børne- og Ungeudvalget. 

 

• Pædagogisktilsyn i vuggestuen i september måned.  
Vi har haft tilsyn med pædagogiske konsulenter som har lavet en rapport 

vedr. vores pædagogiske arbejde. 
Dette eftersyn foregår hvert andet år i alle børnehuse i Silkeborg 

kommune. Vores konsulenter kommer forbi og kigger på vores 
pædagogiske praksis og efterfølgende holder et møde med pædagoger 

og ledelsen i huset. I år var det vuggestuen i Askehuset som fik besøg. 
Rapporten kommer til at ligge på vores hjemmeside. Dette er et meget 

positivt og udviklingsorienteret tilsyn. Vi arbejder hele tiden med at 
udvikle os og blive bedre til vores arbejde.  

 
 

• AULA  
Aula er det nye intranet som kører på skolen. Det træder i kraft i alle 

børnehuse i Silkeborg kommune hos forældrene  d. 11/1-21.  

Ledere og enkelte medarbejdere har været på kursus, resten af 
medarbejderne i Them skal på kursus d. 30/11-20. Vi har gode 

erfaringer fra Bryrup til implementeringen i husene, da de har kørt 
pilotprojekt det sidste halve år. DayCare lukker den dag AULA åbner. Alle 

forældre får brev omkring indkøringen af AULA. 
 

 
 



 
 

 

 
APV og trivselsundersøgelser  

Alle medarbejdere i kommunen modtager onsdag d. 4/11-20 et link til 
deltagelse i APV og trivselsvurderinger.   

 
Derudover kommer der et spørgeskema vedr. oplevelsen af Covid19. Det vil 

blive sendt til ledere, medarbejdere og forældre i dagtilbud. Det kommer i 

starten af november.  
 

Næste bestyrelsesmøde   
 

d. 9/12-20 kl. 19.00 – ”Teams” – konstituering af medlemmerne  
 

d. 10/2-21 kl. 19.00 til 21.30 i Bryrup BH (hvis vi må mødes) 
 

 
 
 


