
 
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde Naturstien 

Dato: 24-08-2017, kl. 19.00-21.30 

Sted: Bryrup Børnehave 

Tilstede: Hanne(medarbejderrep. Them), Gitte Marie(medarbejder rep.), Lene(suppleant 

Bryrup), Merete(Bryrup), Maja(Bryrup), Britt (institutionsleder), Anders(konstitueret 

institutionsleder). 
 

1) Nyt fra Naturstien – fra leder og fra husene 

Ledelsen:  
- Britt er tilbage  og på vej op i tid og fra 1. september er hun på 20 timer og 

Anders og Tues konstituering halveres.  

- Anders forsætter samarbejdet med bestyrelsen ind til og med forældremødet og 

derefter tager Britt over.  

- To pædagoger skal på studietur til Berlin med henblik på udveksling. 

- Uddannelsesforløb med samarbejdsmodellen begynder start af september.  

- Der er efterspørgsel på vuggestuepladser i Askehuset, så derfor udvides vuggestuen 

til 16 pladser pr. 1. november. Men der er ikke så mange børnehavebørn og især er 

Them børnehave ramt og derfor skal der flyttes en pædagog fra Them Børnehave. 

Hvis ingen melder sig frivilligt fra Bryrup eller Them Børnehave, så vælger 

institutionslederne (efter samtaler med medarbejderne) den medarbejder fra Them 

Børnehave der skal flyttes til vuggestuen.     

 

Bryrup: 

- Er landet godt efter sommerferien 

- Pga. faldende børnetal omstrukturerer vi os 

o Valgt at arbejde med læringsgrupper, hvor vi deler børnene op og arbejde 

med et eller flere læreplanstemaer i 6 uger.  

 Glæder sig til at komme i gang i starten af september. 

- Valgt at holde fødselsdage en gang om måneden for alle børn der har fødselsdag 

den pågældende måned – første gang på torsdag.  

- Dagplejen får legestue i børnehaven en gang om ugen.  

 

Askehuset: 

- Finde sig selv og hinanden efter ferien 

- De tager på ture ud af huset med de ældste børn en gang om ugen.  

- De yngste børn i børnehaven arbejder på legerelationer 

- Vuggestuen er begyndt at lave månedsplan, hvor de bla. Arbejder med rim og 

remser, motorik osv.  

 

Them: 

- Opstart på legegrupper i børnehavetiden. 

- Der arbejdes mere målrettet med sprogarbejdet med fx dialogisk læsning. 

- Øver motorik på forskellige måder. 

- De ældste cykler på ture. 

 

 



 
 

2) Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 -  kort 

orientering vedr. de skriftlige tilbagemeldinger fra 

forældrene   

- Vi fik på sidste møde en kort introduktion uden 

kommentarer.  

- I forhold til kommentarer er der enighed om: Dygtigt personale, at medarbejderne 

løber stærkt, dårlige normeringer. 

- Derudover er der noget, som ledelsen tager sig af.  

3) Valg til bestyrelsen – planlægning 

Der er valg på forældremøderne d. 11. oktober (Them og Askehuset) og d. 12. oktober 

(Bryrup). 

 

Følgende er på valg i 2017: 

• Askehuset: Diana (blev valgt i 2015 og har ikke børn i Askehuset mere). 

• Them Børnehave: Karina (blev valgt i 2015 og har ikke børn i Them Børnehave mere) 

• Bryrup Børnehave: Merete (blev valgt i 2015). 

Der skal vælges nye suppleanter – de vælges kun for 1 år ad gangen. 

- Husene står for stemmesedler og kuglepenne  

- Vi snakkede om inputs til formandsberetningen.  

- Det er en god idé at reklamere lidt for bestyrelsesarbejdet.  

o Generelt lave en info vedr. bestyrelsesarbejdet og visualisere det. Maja laver 

en seddel og Merete prøver at visualisere det. Det sendes rundt så det kan 

bruges i alle 3 huse.  

 Ligges på DayCare i alle huse. 

 Kan gøres via Facebook gruppe, hvis huset har sådan en.  

 Reklamere til eventuelle forældrekaffer 

Er der elles noget, vi skal have med på forældremøderne? 

4) Hjemmesiden – status 

- Intet nyt pt.  

- Spørge produktionshøjskolen om de kan lave kort en video om hvert hus(Stine 

snakker med Tue om det). 

 

5) Skilte med logo ved husene – status 

- Der er regler om hvor de må stå.  

o Anders undersøger nærmere.  

 

6) Præsentation af bestyrelsen til ophæng i husene – status 

Husk at sende billede!  

7) Eventuelt 

- Hvis man melder afbud til et bestyrelsesmøde, så er det ens eget ansvar at finde en 

suppleant. 

- Næste møde i den nye bestyrelse er den 2. november 2017 (husk kamera til at tage 

billeder af bestyrelsen). 


