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Referat fra bestyrelsesmøde i Naturstien 

Dato: 28-11-2017, kl. 19.00-21.30 
Sted: Askehuset, Harbohøjvej 2, 8653 Them 

Tilstede: Kasper (Bryrup), Karina (Askehuset), Hanne (Askehuset), Maria (Them), Allan (Askehuset), 
John (Them), Maja (Bryrup), Gitte Marie (Askehuset) og Anders Grønfeldt 

Referent: Maja  
 

1) Velkommen v/ konst. leder Anders Grønfeldt 

Grundet Britts sygemelding er Anders tilbage som konstitueret institutionsleder og Tue 

som daglig leder af Bryrup Børnehave.  

 

2) Præsentationsrunde – hvem er vi? 

Alle lavede en kort præsentation af sig selv.  

 

3) Intro til bestyrelsesarbejdet v/Anders 

- Bestyrelsens formål 

- Hvad kan ledelsen og bestyrelsen samarbejde om?  

- Håndbog for bestyrelsen gennemgås (vedhæftet)  

 

- Som bestyrelsesmedlem har man tavshedspligt. Det er vigtigt som bestyrelsesmed-

lem, at man selvfølgelig lytter til forældrene, men går til pædagoger/leder, hvis der er 

noget, der skal bringes videre.  

- Håndbogen blev kort gennemgået herunder info om dialogmøder med Børn og Unge 

udvalget og institutionsopbygningen i Silkeborg Kommune og Anders’ rolle. 

- De overordnede principper, som bestyrelsen har indflydelse på, blev kort gennem-

gået.  

- Ved afbud skal man selv sørge for suppleant.  

 

4) Forretningsorden for Naturstien gennemgås og rettes evt. til (vedhæftet) 

Blev kort gennemgået. Daginstitutionsleder og formand laver dagsorden til hver gang. 

Suppleanter er velkomne, skal blot meddele til formanden.  

 

5) Konstituering af bestyrelsen: formand, næstformand og referent  

Maja blev valg til formand. Christian blev valgt som næstformand (ikke til stede, men 

skriftligt tilkendegivet pr. mail til Maja). Stine blev valgt som referent.  
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6) Fotos af den nye bestyrelse til præsentation til ophæng i 

husene + kaffe/kage 

Dem, som ikke var tilstede på mødet, bedes sende billede til 

Maja (ikke suppleanterne). Maja opdaterer præsentationen.  

 

7) Fastlæggelse af mødedatoer for 2018 – husk kalender 

Alle møder er fra kl. 19.00-21.30 

Forslag:  

Tirsdag den 1. februar, Bryrup (inkl. ’nytårstaffel’ i stedet for julefrokost)  

Onsdag den 24. maj, Them  

Torsdag den 30. august, Askehuset 

- Med mulighed for at aftale flere ved behov.   

 

Besluttede datoer: 1. februar (Bryrup), 23. maj  (Them) og 30. august (Askehuset) 

 

8) Nyt fra Naturstien v/Anders og medarbejderrepræsentanterne 

Anders: 

- Som det ser ud nu, går vi ud med et slutresultat på ca. 0 kr.  

- Vi ved endnu ikke, hvornår Britt er tilbage.  

- Siden september har Trivsel på tværs fyldt meget. Personalet er ved at blive klædt 

på til at vurdere børnene og til at holde samtaler med forældrene på en ny måde.  

- Til foråret skal forældrene stemme om kostordning. Der kommer materiale fra 

Børne- og familieafdelingen, som vi kan tage udgangspunkt i.  

- Problematikker om lukkedage blev kort drøftet. Anders og Maja bliver primo 2018 

inviteret til møde med Børn og Unge udvalget for at drøfte antallet af lukkedage. Fri-

villige er ikke en mulighed i forbindelse med lukkedage jf. overenskomsterne for med-

arbejderne.    

 

Them v. Hanne: 

- Får tre nye børn pr. 1 januar.  

- Forældrerådet vil lave nye aktiviteter til forældrekaffe. 

 

Askehuset v/Gitte-Marie: 

- Arbejder med årshjul, læreplanstemaer og Trivsel på tværs.  
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9) Hjemmesiden – status v/Christian (flyttes til næste 

gang) 

Christian, Anders og en adm. medarbejder fra Silkeborg Kom-

mune er i en arbejdsgruppe, som har til formål at højne kvaliteten af vores hjemme-

side. Christian har lavet en analyse af hjemmesiden, som bliver præsenteret på næste 

møde. De er i kontakt med Medielinjen på Produktionshøjskolen i Silkeborg for at un-

dersøge muligheden for at få lavet nogle små filmklip fra husene.  

 

10) Skilte med logo ved husene – status 

Anders arbejder på at få kommunen ud til de tre huse for at se på de optimale place-

ringer for skilte.  

 

11) Præsentation og godkendelse af grafisk oversigt over bestyrelse, forældreråd 

og Bambussen til ophæng i husene (vedhæftet) 

Gennemgået og inputs til redigering modtaget. Maja tilretter den.  

 

12) Eventuelt 

Punkter til næste gang: 

- valg - kostordning 

- status på arbejde med hjemmesiden herunder oplæg v. Christian.  

- evt. tilbagemelding fra møde om lukkedage 

 

HUSK: Hvis du er forhindret i at deltage, er det dit ansvar at kontakte én af dine suppleanter. 

Afbud meddeles til leder og formand.  

 

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan læses her: http://naturstien.silkeborgkom-

mune.dk/Bestyrelse/Dagsorden-og-referater 


