
Dagsorden bestyrelsesmøde Naturstien 

Dato: 18-05-2017 kl. 19.00-21.30 

Sted: Them Børnehave 

Tilstede: Maja(Bryrup), Merete(Bryrup), Gitte Marie(medarb. Askehuset), Hanne(medarb. Them), 

Stine(medarb. Bryrup), Mette(Them), Diana(Askehuset), Christian(Askehuset), Anders(konstitueret 

institutionsleder) 

Afbud: Karina, Lene 

 

1) Nyt fra Naturstien  

- Bryrup 

o Skolesamarbejdet er godt i gang 

o Nyder foråret og laver aktiviteter i naturen 

o Blå blink kommer 

o Mellembørn skal snart have bedsteforældredag 

o Sommerfest i juni, hvor de ældste optræder 

o River Art – vi skal lave bispehuer 

- Them 

o Haft bedsteforældredag for de kommende skolebørn 

o Arbejdsdag i morgen 

o Kommende skolebørn skal overnatte i børnehaven 

o Sommerfest i juni 

o Samarbejde med skole 

o Været til OL i Askehuset i samarbejde med et par skoleklasser 

o Blå blink 

o Med i Projekt Riverart 

o Afslutningsfest for kommende skolebørn 

o River Art – vi skal lave bispehuer 



- Askehuset 

o Skoleoverlering 

o Afholdt OL i samarbejde med et par skoleklasser 

o Bedsteforældredag for de mellemste børn 

o Nogle skal til Rovfugleshow 

o Overnatning for de ældste 

o Besøge SFO 

o Blå blink 

o Afslutningsfest for de ældste 

o Lave aktiviteter ude 

o River Art – vi skal lave bispehuer 

- Naturstien 

o Britt er ved at komme tilbage og det går godt fremad.  

o Logoet er taget i brug 

o Britt, Anders og administrativ support skal holde møde om økonomi 

o Forældrerådet i Askehuset har haft madordning på dagsorden og de har nogle 

spørgsmål og finder ud af, om det er noget der skal op i bestyrelsen. 

o Mulighed for at sende en pædagog fra Naturstien på studietur til Berlin til 

september. 

2) Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 – orientering fra Anders (se bilag) 

- Kommunalt er forældrene overordnet godt tilfreds og der var en høj svarprocent 

- I Naturstien har der ligeledes været en flot svarprocent 

o Forældrene er overordnet godt tilfreds 

o Forældrene ønsker generelt bedre normering 



- Personalet gennemgår undersøgelserne og ser på forbedringsmuligheder. 

- Anders undersøger om vi kan få kommentarerne fra undersøgelsen. 

- Til næste gang der skal laves tilfredshedsundersøgelse kan det være en idé at 

bestyrelsen gør lidt for, at svarprocenten bliver endnu højere. 

3) Samarbejdsmodellen – orientering fra Anders (se bilag) 

- For tidlig opsporing og indsats 

o Arbejder for at alle børns trivsel! 

- Personalet skal på uddannelse i det.  

4) Strategiplan Dagtilbud 2016-2018 – orientering fra Anders 

- Der er lavet strategiplan for dagtilbud 2016-2018, som har fokus på læring og trivsel, 

samspil og rammer.  

o Det blev gennemgået 

5) Dialogmøde 25-04-2017– orientering fra Maja og Christian 

- Information om tilfredshedsundersøgelsen  

- Økonomi  

o For mange børn end prognoserne forudsagde og derfor er økonomien lidt 

presset.  

- Information om samarbejdsmodellen 

6) Hjemmesiden – status 

- Vigtigt vi finder ud af, hvad vi vil bruge hjemmesiden til.  

- Godt med en sammenhæng i Naturstiens hjemmesider.  

- Der bliver afholdt et møde med Anders, Christian og den administrative support 

Nicoline for at få lidt inputs fra bestyrelsen.  



7) Forældrebrev fra forældre til forældre – status + hvordan kommer vi videre? (se bilag – 

forældrebrev Bryrup) 

- Det skal blive en del af velkomstbrevet. 

- Askehuset 

o Forældrerådet har haft et møde, hvor de har snakket om det og en gruppe skal 

arbejde videre på det.  

- Them og Bryrup har for nyligt udarbejdet et brev.  

8) Forældrenævn Silkeborg – orientering fra Maja + Christian 

- Forældrenævnet gør et stort stykke arbejde for at få bedre vilkår til 

daginstitutionsområdet.  

- Overordnet skal bestyrelsen finde ud af, om en har lyst til at blive en del af 

forældrenævnet – ellers skrives en skriftlig tilkendegivelse af at Naturstien støtter op 

om arbejdet.  

o Bestyrelsen vælger at lave en skriftlig tilkendegivelse medmindre nogle af dem 

der ikke er tilstede har lyst til at melde sig.  

9) Eventuelt 

- Præsentation af bestyrelsen skal på dagsorden næste gang - alle skal sørge for at få 

sendt et billede til Maja. 

- På næste bestyrelsesmøde snakker vi om, hvorvidt der skal laves skilte til husene med 

det nye logo. Maja kontakter grafikeren. Husene undersøger steder hvor det kan 

stå/være. 

- Næste møde flyttes til torsdag den 24. august i Bryrup. 

 


