
Referat bestyrelsesmøde Naturstien 

Dato: 22-03-2017 kl. 19.00-21.30 

Sted: Askehuset 

Deltagere: Anders(konstitueret leder Askehuset), Christian(Askehuset), Diana(Askehuset), Gitte 

Marie(medarb. Askehuset), Hanne(medarb. Them), Merete(Bryrup), Maja(Bryrup), Mette(Them), 

Stine(medarb. Bryrup), Olga(Askehuset). 

Afbud: Kristina(Them), Lene(Bryrup), Karina(Them), 

 
 
 

1) Nyt fra Naturstien  
- Nyt fra Naturstien 

o Der er afholdt kvalitetssamtaler og det gik rigtig fint 
o Pædagogisk dag på lørdag for alle medarbejdere i Naturstien med temaet 

”Læringsmiljøer”. 
o Der er afholdt fælles personalemøde for hele Naturstien med temaet ”Sprog”. 
o I trivselsundersøgelsen fra personale kan man se krav i arbejdet er noget der 

fylder. Derfor kommer en arbejdsmiljøkonsulent ud og holder oplæg om det i 
april til fælles personalemøde. 

o Snart afsluttes spørgeskemaerne fra forældrene. 
o Der går rygter om, at Them Børnehave skal lukke og det har IKKE noget på sig! 

Der er lavet opslag herom i husene 
o Britt starter den 3. april og starter i jobtræning.   

- Them 
o Fejret fastelavn 
o Forældrekaffe hver anden måned og afholdes af forældrerådet 
o Børn er på skolebesøg 
o Yngste delt op i mindre grupper og der arbejdes meget med sprog 
o Grethe er på Social Inklusion 

- Askehuset 
o Forældrekaffe i fredags 
o Lene på diplom i Social inklusion 
o Projekt om Tollund manden 
o Skole samarbejde 
o Øver sig meget i at cykle 
o Mange mellembørn 

- Bryrup 
o Forældrerådet er i gang med at lave forældrekaffe i årgangene 
o Fejret fastelavn 
o Karin på diplom i Social inklusion 
o Forårsprojekter er i gang og de ældste arbejder med matematik i naturen. 

 
2) Regnskab 2016  

- Det blev gennemgået 



 
 
3) Evaluering af åbningstid 

- Godt forarbejde fra bestyrelsen. 

- I Askehuset er åbningstiden ændret til 6.30 og det betyder nogle få har lidt travlt med 

at få afleveret. Anders har snakket med dem det berører. 

 
4) Bedre synlighed af bestyrelsen  

 
- Der laves et kort skriv omkring bestyrelsen og Maja, Mette og Diana laver det og 

Anders er med på sidelinjen. 
 

- Forældrerådene kigger på velkomstfolderne fra husene 
- I velkomstfolder laves en skriv fra forældre til forældre 

o Laves i samarbejde mellem bestyrelsen og forældrerådene 
 Det tages op i forældrerådene i alle tre huse 
 Integreres med det lokale velkomstbrev 
 Idéer: 

 At der kommer et skriv på omkring hvordan man hilser på 
hinanden 

 At forældrerådet kan få taletid på forældremøder 

 Bruge principperne fra Fri for mobberi 

 Forældrekaffe 
 

- Vigtigt at der generelt er vidensdeling i mellem forældrebestyrelsen og forældrerådene.  
 

5) Materialet fra dialogmødet den 15. november 2016  
Er der noget fra dette, vi bliver inspireret af og vil arbejde videre med?  
(Se vedhæftede ’Dialogmøde november 2016 Fælles liste med ideer’) 
- Vi snakkede kort om det der blev snakket om på dialogmødet.  

 
6) Hjemmesiderne – hvilke oplysninger mangler?  

- Der arbejdes på at opdatere hjemmesiderne – de trænger til en opdatering. 
o Lederne tilbydes hjælp til input til hjemmesiden fra en fra hvert af 

forældrerådene, hvis det har interesse.  
o Christian(Askehuset) vil gerne have et overordnet blik på hjemmesiderne som 

bestyrelsesrepræsentant, så de går i samme retning. 
- Det er et mål at hjemmesiderne er opdaterede inden sommerferien.  

 
7) Logo – præsentation af endeligt  

Hvor mange udgaver er nødvendige? (Se vedhæftede logo) 
- Det undersøges om der skal stå Them og Bryrup ’børnehus’ eller ’børnehave’. 
- Det bliver 1 fælles logo, hvor alle hus-navnene står nedenunder. 



- Bestyrelsen laver et skriv, hvor vi deler med forældrene, at der er lavet et nyt logo og 
hvad tankerne er bag – Maja laver det og det ligges på DayCare. 

o Det bliver offentliggjort den 3. april. 
 

8) Det fysiske miljø 
 – er der behov for at se på indretningen af børnehusene fra både børnenes og personalets 
side?  
- Personalet skal til at arbejde med læringsmiljøer i takt med de nye læreplaner også 

kommer på banen. 
 
 

9) Eventuelt 

- På næste møde snakkes der om principper for bestyrelsesarbejdet.  
- Alle sender et billede af sig selv til Maja i sort/hvid. 
 
 

  

 


