
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde Naturstien 

Dato: 23-05-2018, kl. 19.00-21.30 

Sted: Them Børnehave, Toftbjerg Bakke 2, 8653 Them 

Tilstede: Anders, Maja, Janni, Hanne, Gitte-Marie, Karina, Maria (sup. Bryrup) og John   

Afbud: Kasper og Maria W., Christian 

Referent:  Maja 

 

 

1) Nyt fra Naturstien 

- fra Anders:  

Der er ansat ny institutionsleder i stedet for Britt Sparvath. Anders er ny institutionsleder for 

Naturstien, Tue Sørensen er blevet daglig leder i Bryrup Børnehave. Der blev orienteret om 

situationen på et personalemøde og ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. maj 2018 af John 

Gejl fra Silkeborg Kommune.  

 

Den nye dagtilbudslov træder i kraft pr. 1. juli 2018 – Anders, Maja og Christian tager til 

dialogmøde i næste uge for at høre mere om det. Der skal i husene bl.a. arbejdes med styrkede 

pædagogiske læreplaner. 

 

Personale: Der er slået en stilling op i Them Børnehave – forventet ansættelse pr. 1. august. Der 

er fastansat en pædagog i Bryrup Børnehave, som har været tilknyttet huset i 2 år. En pædagog i 

Bryrup Børnehave har opsagt sin stilling i prøveperioden – der er ansættelsessamtale med en ny 

pædagog den 24. maj. Der skal ansættes en midlertidig pædagog i Askehuset for 1 måned.  

 

Trivsel på tværs: Vi er kommet rigtig godt fra start. Evalueringsmøde med kommunen efter 

sommerferien. Der er ikke fokus på positionerne rød, gul eller grøn, men meget mere det tema, 

der knytter sig til fokusområdet.  

 

 

- fra husene 

Alle husene har arbejdet med trivselsvurderinger, haft arbejdsdag med god tilslutning, skal holde 

afslutning for skolebørn og sommerfest.  

 

Bryrup: Ser frem til at få lidt ro på personalefronten.   

Them: Ser frem til at få en ny kollega i personalegruppen – i den forbindelse bliver én fra 

bestyrelsen, som er tilknyttet Them Børnehave, inviteret til at være med til ansættelsessamtalen.  

 

 

2) Status på økonomi v/Anders  

Der skal investeres i nyt wi-fi til alle tre huse, da der pt. er for få routere - Askehuset får i 2018, 

de øvrige huse venter. Derudover er der købt en ny opvaskemaskine i Askehuset.  

 

3) Status og evaluering på kostordning og afstemningen 

Der har været afstemning i alle tre huse. Afstemningerne har ikke skabt yderligere debat. 

Askehuset fortsætter med kostordning, Bryrup og Them fortsætter uden.  

 

4) Orientering og drøftelse af feriepasning i Naturstien i fremtiden  

Der blev sat en proces i gang fra politisk side, som vi drøftede på forrige møde om, hvorvidt vi vil 

holde åbent i uge 28. Der er kun én institution i kommunen, der har valgt at holde åbent i uge 28 



 
 

– resten har tilkendegivet, at de ikke kan træffe beslutningen på det 

grundlag, der blev givet. Der er nedsat en arbejdsgruppe af 

institutionsledere, som skal drøfte udfordringerne omkring uge 28 – 

herunder også koordinering i forhold til SFO’erne. Info til bestyrelserne 

forventes at være klar ultimo august, som bl.a. kommer til at belyse, hvad det har af økonomiske 

og personalemæssige konsekvenser.  

 

Generelt opleves det, at de forældre, som tilmelder sig feriepasning alligevel ikke har brug for det 

– op til 75 %. Det giver udfordringer for personalesammensætningen. Men det kan samtidig også 

være problematisk for forældre at vurdere deres behov for feriepasning fx hvis der er vagtplaner 

med korte varsler, der skal tages hensyn til. Vi kan blive bedre til at kommunikere via DayCare 

om bl.a. mulighederne for at melde fra, hvis man kontakter personalet, hvis man i første omgang 

har valgt pasning til.  

 

 

5) Præsentation af ”Strategi for dagtilbud 2017-2019” (se bilag) 

Strategien blev delt ud og temaerne med tilhørende fokusområder for Naturstien blev 

gennemgået af Anders. Ad Børnekultur: Biblioteket i Them har søgt og fået 21.000 kr. Alle tre 

huse får i den forbindelse en bustur til gårdbutikken Skovgård.  

Fra 2018 og et par år frem gælder primært, at den nye dagtilbudslov kommer til at fylde en del.  

 

Vi rundede herunder bygge/tilflytterboomet i bl.a. Sejs og Silkeborg nord (desværre ikke i den 

sydlige del af kommunen) og udformningen samt resultaterne af 

forældretilfredshedsundersøgelsen.  

 

6) Status på opdatering af hjemmeside (fast punkt) 

Der er blevet taget nye billeder, som vores administrative support, Nicoline, er ved at lægge på 

hjemmesiden. Hun er også ved at gøre teksten skarpere.  

 

Kan vi styrke de lokale ejendomsmægleres viden om vores børnehaver og hjemmeside, så de i 

højere grad kan sælge på baggrund af det? Kan vi lave en form for ’forældre til forældre’ 

information, der kan ligge hos mæglerne eller et telefonnummer, de kan ringe til for at høre mere 

om institutionerne. Det er et punkt, vi helt sikkert skal arbejde videre med. Der er pt. en portal, 

hvor sælgerne ligger info om deres område ind. Kan institutionerne få adgang til dette?  

 

7) Drøftelse af opstart af proces om principper for diverse - se link: 

https://naturstien.silkeborgkommune.dk/Bestyrelse/Vedtagter/Principper-for-

anvendelse-af-institutionens-oekonomi 

Dette er de nuværende, som blev udarbejdet for 3-4 år siden. Hvad tænker vi om dem i 

dag?  

Efter sommer skal vi have taget fat på princippet om frivillighed (se bilag med noter fra 

2014)  

 

Principperne er efterhånden 8 år gamle og blev lavet, da de daværende fire institutioner blev lagt 

sammen. De er out datede og bærer præg af, at fremtiden og økonomien på daværende 

tidspunkt var usikker.  

  

De skal derfor ændres; kortes ned til en form for ramme, guideline, værdigrundlag for fx 

forventet adfærd i forældresamarbejdet, principper omkring ansættelser mv. Vi skal se det fra en 

mere overordnet vinkel. De nuværende skal fjernes fra hjemmesiden.  

 

Vi kan søge inspiration hos andre institutioner. Anders vil undersøge, hvordan de ser ud os de 

øvrige institutioner i kommunen. Maja undersøger de lovmæssige krav for hvor meget/lidt 

https://naturstien.silkeborgkommune.dk/Bestyrelse/Vedtagter/Principper-for-anvendelse-af-institutionens-oekonomi
https://naturstien.silkeborgkommune.dk/Bestyrelse/Vedtagter/Principper-for-anvendelse-af-institutionens-oekonomi


 
 

principperne skal indeholde + overskrifter til temaer. Anders og Maja vil 

til næste møde have udformet en proces, så vi kan gå i gang med at 

revidere principperne. Der sættes god tid af på næste møde til at drøfte 

principperne. Næste møde er 30. august.  

 

8) Eventuelt 

Anders uddelte et brev fra Them/Salten lokalråd. De inviterer til borgermøde i september. Brevet 

må meget gerne deles i folks netværk, så børnehaverne/børnelivet bliver mere synligt.  

 

 

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.silkeborgkommune.dk/Bestyrelse/Dagsorden-og-referater 

 

http://naturstien.silkeborgkommune.dk/Bestyrelse/Dagsorden-og-referater

