
208704163Referat bestyrelsesmøde i Naturstien den 23/8 2016 i Askehuset 
Tilstede: 
Mona(Askehuset), Karina(Them), Gitte Marie(Askehuset), Lene(Bryrup), Kristina(Them), 
Anders(Askehuset), Diana(Askehuset), Hanne(Them) og Stine (Bryrup BH) 
Afbud: Merete(Bryrup) 
 

1. Velkommen 
2. Bordet rundt – kort orientering fra alle 3 huse 

a. Them. Startet stille op og der er god plads og tid nu, hvor der er sendt en stor flok i 
skole. Pt. 42 børn. Helle er på uddannelse i social inklusion.  

b. Askehuset. Haft sommerferiepasning og det er gået rigtig fint(dog nogle børn der 
forsat falder fra hen af vejen). Gitte Marie og Frits på uddannelse i social inklusion. 
Theresa skal på barsel. Medhjælper ansættes i midlertidig stilling grundet støttetimer 
og folk på uddannelse. Nye børn i huset.  

c. Bryrup. En stor flok er sendt i skole og det kan mærkes. De voksne er roteret og skal 
lige på plads. Tue er konstitueret som daglig leder. Simon og Lone er stoppet og der 
ansættes pr. 1. september en ny medhjælper i en tidsbegrænset stilling, som hedder 
Jonas. 

3. Anders som konstitueret institutionsleder har ordet 
a. Britt er sygemeldt og er i behandling. 

i. Tue konstitueret leder i Bryrup og Anders er konstitueret institutionsleder.  
b. Nyt pædagogisk tiltag: ”Sproggaven”, som bliver udleveret til de børn som har behov 

for det, da forældrene har en stor del af sprogudviklingen.  
c. Projektgruppe i kommunen: Kvalitet og sammenhænge i børns overgange. Arbejder 

på overgange mellem fx fra dagpleje til børnehave, fra børnehave til skole ol. 
Spørgeskema kommer ud til forældrene. 
 28/9 fra 17-20 kommer Inger Skov Larsen og laver et oplæg og der skal Anders og en 
pædagog samt en forældre(Lene fra Bryrup) fra Naturstien deltage.   

4. Sidste nyt fra forældrenævnet + besøg af politiker i Askehuset 
a. Askehuset har haft besøg af en politiker.  
b. Der er forsat gang i forældrenævnet og det sidste nye er, at der er blevet skrevet ud 

til politikkerne for at påminde dem om, at de forsat skal huske, hvor vigtigt arbejdet i 
institutionerne er.  

5. Økonomien i Naturstien gennemgås af Anders med bilag som udleveres til mødet. 
a. Budgettet er gennemgået med bestyrelsen 

6. Pause 
7.  Udvidet åbningstid slutter pr. 31/12-16. Drøftes. 

a. Orientering om, hvor meget udvidet åbningstid benyttes i Naturstien.  
Det er vigtigt at have for øje om der følger midler med og se på, hvor meget det 
benyttes af forældrene. 
Der skal tages stilling til det inden det nye år.  

8. Valg til bestyrelsen – planlægning af det. Anders og Mona deltager i alle huse. 
a. Følgende er på valg: 

i. Askehuset: Mona er på valg(genopstiller ikke) 
ii. Them: Kristina er på valg(genopstiller ikke) 

iii. Bryrup: Janni er stoppet(da hun pt. ikke har barn i institutionen) og derfor 
skal der vælges en ny ind. 

Diana, Karina og Merete forsætter og er på valg i 2017. 
Suppleanter vælges kun for et år og der skal derfor vælges to suppleanter i alle 3 
huse. 

b. Følgende er på valg som personalerepræsentant 
i. Askehuset: Gitte Marie er på valg i 2016(vedtægtsændring til valg i lige år)   

ii. Them: Hanne er på valg i 2017 



iii. Bryrup: Tue er på valg i 2016 
9. Logo – evt. nyt tiltag – eller hvad gør vi? 

a. Bestyrelsen har lavet nogle nye kriterier for, hvad der skal indgå i logoet. Mona 
renskriver dem og det bliver lagt ud som en konkurrence, som sendes ud på DayCare 
snarest muligt.  
Deadline bliver mandag den 24/10. 

10. Bestyrelsesmøde mandag den 31/10 2016 i Them Børnehus.  
11. Evt. Det kunne være rigtig godt, hvis forældrenævnet forsat er repræsenteret fra Naturstien. 

Posten kan evt. deles mellem flere forældre i bestyrelsen. 
 


