
Referat af bestyrelsesmøde 4/4 2016 I Askehuset 19:00-21.30 

1. Velkommen 

2. Bordet rundt 

Askehuset:  

Thomas er tilbage i køkkenet efter endt barsel 

Anette er stoppet pga. nyt job  – Therese er blevet ansat. 

Uglerne er begyndt på før-skole-forløb. 

Der afholdes OL i samarbejde med Them Børnehave for de kommende skolebørn. 

Fabulatoriet har været tilknyttet en periode – det har været brandgodt. 

Sommerfest planlagt til den 10. juni 

 

Them Børnehave: 

Bedsteforældredag den 4. maj for den kommende skolebørn – resten tager i AQUA den dag. 

64 børn p.t. 

Sommerfest planlagt til den 10. juni 

Pædagogstud. I de kommende 7 uger. 

Rødkælkegruppen er blevet opdelt i 4 mindre undergrupper (8 børn pr. gruppe) 

PA-studerende tilknyttet i resten af året. 

Hanne og Grethe har holdt 25 års jubilæum – en god dag med fine gaver. 

 

Bryrup Børnehave: 

Lærkehuset har afholdt påskefrokost med påskedisco. 

Påskeløb afholdt for hele huset 

Før-skole-forløb i samarbejde med skolen starter tirsdag, den 5. april 2016. 

Forældrerådet har forsøgt at lave legegrupper i Lærkehuset – desværre med en del frafald i runde 3 

Sommerfest planlagt til den 9 juni 2016 

Arbejdsdag planlag til den 28. april 2016 

Togtur med veteranbanen Bryrup-Vrads i forbindelse med skraldeindsamling den 14. april 2016 

Kostordningsafstemning i Bryrup endte med et NEJ TAK til kostordning. 

  

3. Britt har ordet 

Evaluering af fælles p-dagen samt kobling til de fælles forældremøder 

 

 Referatet er udsendt. 

 

 Det var et emnemæssigt bredt møde – det kunne måske være en ide at udvælge færre 

punkter, som så kunne bearbejdes mere i dybden. 

 

 Desuden skal hele forældregruppen inddrages i processen via forældremødet i september. 

Britt, det pædagogiske udvalg og Lene, Karina og Mona fra bestyrelsen laver 

spørgsmål/punkter til dette møde. 

 



 Forældrerådene kunne inddrages i den daglige forventningsafstemning mellem forældre og 

den enkelte enhed gennem forældrebrev. 

 

 

Besparelser 2017 

Britt kender ikke omfanget af besparelserne endnu – derfor tages punktet op, når Britt ved mere. 

 

Budget: 

Britt har budgetopfølgning torsdag, den 7. april 2016 

Bestyrelsen hører mere til næste møde. Bestyrelsen vil gerne have et oversigtspapir over budgettet 

til gennemgangen. Britt indkalder bestyrelsen til ekstra møde ang. budget, hvis det er relevant. 

Faldet i børnetallet influerer naturligvis på budgettet. 

 

4. Formanden har ordet 

 

Fælles bestyrelsesmøder med forældrebestyrelserne i Silkeborg kommune 

Der var opbakning til genopstart af Forældrenævn Silkeborg – Merethe og Janni deltager fra 

Naturstien. 

Der blev foreslået, at politikkerne kommer på besøg i institutionerne – men det er svært at stable 

på benene. 

Der afholdes aktionsmøde – torsdag, den 7.4 kl. 19.00 i Medborgerhuset - hvor alle forældre er 

velkomne – for at komme med input og ideer. 

Tingene skal gøre meget konkrete, så folk ved, hvad besparelserne kan indebære for deres barn. 

 

Der er blevet skrevet en Ønskesang, som sendes til MJA – som børnenes læserbrev – derudover 

indsynger udvalgte børn den, så den kan lægge baggrund til en video med billeder taget af børn. 

 

5. Kaffe/ Kage 

Ingen kage… tsk tsk tsk… 

Them sørger for bespisning til næste møde 24. august. 

 

6. Frivillighedsprincippet – evt. nedsættelse af gruppe 

De enkelte huse tager stilling til om/hvordan evt. frivillige kan bidrage til dagligdagen i husene. 

Dette debatteres på et P-møde inden sommerferien. 

 

7. Status på Logo 

Vi afventer besked fra Jonas, som kigger på opgaven. 

 

8. Datoer for forældremøder i september 

Bryrup Børnehave: Mandag, den 19. september 2016  

Them Børnehave: Torsdag, den 22. september 2016 

Askehuset: Torsdag, den 22. september 2016 

 



9. Evt. 

Intet at bemærke 

 


