
Referat fra bestyrelsesmøde i Naturstien tirsdag den 10/1-2017  

Dato: 10-01-2017 kl. 19.00-21.30 

Sted: Bryrup 

Deltagere: Maja(Bryrup), Gitte Marie(medarbejder Askehuset), Hanne(medarbejder Them), 

Lene(Bryrup), Merete(Bryrup), Stine(medarbejder Bryrup), Anders(konstitueret institutionsleder), 

Christian(Askehuset), Heidi(Askehuset), Mette(Them), Karina(Them) 

Punkt Beslutning 
1. Nyt fra Naturstien v. Anders 
 

- Nyt fra ledelsen 
o Der afholdes kvalitetssamtale for Naturstien i 

næste uge med sektionsleder og chef 

o Fælles p-møde i næste uge med sprog som 

tema 
o Samarbejdsmodellen introduceres i løbet af 

foråret og sommeren, som har fokus på tidlig 
indsats hos børnene. 

o Der kommer ligeledes nye læreplaner, som 
ligger klar til sommer. 

- Askehuset 
o Ny medarbejder til barselsvikariat – Kirsten 
o Ekstra pædagog, Bente, ansat hos Storkene 
o Arbejder på ny struktur hos Storkene 
o Uglerne skal til at samarbejde med skole, 

tilmeldt kulturprojekt, olympiade mm. 
o Lige fejret fødselsdag – 17 år 

- Them 
o Fejret fødselsdag – 45 år 

o Luciaoptog 
o Julefest  
o Skolesamtaler afviklet og arbejder med 

skolearbejdet 
- Bryrup 

o Ny pædagogmedhjælper hos Sommerfuglene 
- Tinie 

o Ny dør og ny struktur i ydertimerne – 
introduceres i den kommende tid. 

o Mere samarbejde mellem grupperne i 

årgangene 
o Juletraditioner gennemført 
o Skolesamtaler afholdes snart og 

skolesamarbejder starter op. 
o Bambussen er solgt, men støtteforeningen 

forsætter. 

 

2. Kort gennemgang af APV og 
trivselsundersøgelse v. Anders 
 

Trivselsundersøgelsen og APV blev gennemgået. 

3. Kort om dialogmødet med 

kommunen den 15. november 2016 v. 
Anders og Maja 
 

Forældrenævnet kæmper for, at der ikke bliver rørt ved 

normeringerne. Kommunens forslag til besparelser blev 
gennemgået og det blev besluttet, at der bliver tilført 1,5 
million til daginstitutionsområdet i hele kommunen. 
Der blev ligeledes talt om det gode forældresamarbejde, 
hvilket var meget interessant. Det kommer op i bestyrelsen 
på næste møde. 

4. Nyt på logofronten + videre arbejde 
v. Maja 
 

Det er et super fint logo der er lavet.  
Der kom lidt idéer til små korrektioner, som Maja tager med 
tilbage til grafikeren.  

5. Samarbejde i bestyrelsen:  Det er vigtigt, at alle besvarer de mails der bliver sendt 



 

 

 

 

- hvordan besvares mails? 
- hvem deltager i øvrige møder end 
bestyrelsesmøder?  
 

rundt. Det forventer vi af hinanden.  
Når man besvarer mails er det vigtigt at have for øje hvem 
besvarelsen er relevant for, således man kun sender 
mail/besvarer mail til dem det vedrører.  

6. Bedre synlighed af bestyrelsens 
arbejde hvordan? 
 

Næste gang tages der billeder af bestyrelsen og der laves 
opslag til hvert hus, hvor det også laves en tekst dertil. Maja 
laver forslag til en tekst.  

7. Åbningstider pr. 01-02-2017 – se 
bilag! Der bliver udleveret ’komme og 

gå’ statistikker på mødet   
 

Der har tidligere blevet ansøgt om udvidet åbningstid som 
forsøgsordning, hvor der tidligere er blevet bevilliget 4,25 

timer. Fremadrettet er vi bevilliget 2 timer til Naturstien. 
 
På baggrund af fremmødestatistikker er følgende blevet 
besluttet: 
 
Morgenåbning: 

- Askehuset åbner fremadrettet kl 6.30, da det er en 

lille procentdel der bruger det ekstra kvarter om 
morgenen. 

- Bryrup og Them forsætter med at åbne 6.15, da 
mange kommer indenfor det første kvarter.  

 
Lukning om eftermiddagen: 

- Bryrup: Lukker fremadrettet kl. 16.45 mandag til 
torsdag, da ikke mange benytter det ekstra kvarter 
der er åben onsdag og torsdag, hvor man tidligere 
lukkede kl. 17 

- Them: Lukker fremadrettet kl. 16.45 mandag til 
torsdag, da ikke mange benytter det ekstra kvarter 
der er åben mandag og tirsdag, hvor man tidligere 

lukkede kl 17.  
- Askehuset: Lukker fremadrettet kl. 16 om fredagen, 

da mange benytter det, hvor de tidligere lukkede 
15.30 om fredagen. 

  
Anders skriver et brev på bestyrelsens vegne. 

Starttidspunkt kommer i brevet til forældrene. 

8. Eventuelt 
 

Forslag til punkt til næste møde:  
- Det æstetiske børnemiljø.  


