
Referat fra bestyrelsesmøde Naturstien   

Dato: 30-08-2018, kl. 19.00-21.30 

Sted: Askehuset, Harbohøjvej 2, 8653 Them 

Tilstede: Kasper, Maria, Tina, Anders, Gitte Marie, Hanne, Janni, Karina, Iben, Christian 

Afbud: John og Maja  

Referent:  Maria  

 

 

1) Nyt fra Naturstien – v/Anders og personale 

- Anders fortæller om tilsyn fra pædagogisk udviklingsafdeling i Silkeborg kommune, årligt 

tilsyn. For at sikre pædagogisk arbejde. Emnet i år er trivsel på tværs. Hvordan fungerer det i 

praksis, har nu kørt i et års tid. Børnene vurderes to gange årligt. Som udgangspunkt har det 

kørt godt, fortæller Anders. Dokumentationen virker til at lykkedes. Tilsyn om godt 14 dage. 

- Siden sidst er der ansat to nye pædagoger, Helene i Bryrup og Maria i Them. Begge virker til 

at trives og bidrager med gode kompetencer.  

- Projekt køkken i Askehuset, som er blevet tildelt en sum penge til nyt køkken. Der er afholdt 

byggemøde, byggeriet forventes at starte i november og fortsætte godt 4 mdr.  

- Alle børnehuse får nye skraldespande, efter hele kommune er blevet omlagt til 

sorteringssystem. Børnehusene skal derfor fremadrettet sortere affald. Indenfor et par 

måneder forventes det at skraldespandene er på plads.    

- Fra familieafdelingen planlægges der videreuddannelse for det pædagogiske personale. 

Læringsplanerne skal revideres. Kursus og temaer kickstartes i det nye år for medarbejdere 

og ledere. Forventes at det strækkes over 2 år. 

- Mandag og tirsdag i uge 36 – hendes majestæt Dronningen besøger Silkeborg kommunen. 

Børnehusene er inviteret til at fejre Dronningen.  

- Them børnehave: Hanne fortæller nyt - sponsor løb, med henblik på at skrabe penge 

sammen til udflugter og diverse. Samt fri for mobberi.   

- Askehuset: Gitte Marie fortæller at de arbejder med naturen (natur og naturfænomener) og 

sprog, samt fri for mobberi.  

- Bryrup børnehave: Janni fortæller at de igangsætter et forløb med læringsgrupper, huset 

deles i følgende grupper: sprog, motorik, sociale- og personlige kompetencer, samt natur og 

fri for mobberi. Forløbet strækker sig til uge 42. 

 

2) Arbejdet med rammerne (principperne)  

- For 8 år siden blev principperne lavet, bestyrelsen har kigget på dem og finder dem ikke 

tidssvarende. Bestyrelsen har beføjelse til at lave principperne om.  

Maja og Anders har derfor lavet et udkast, Anders informere herom da Maja ikke er til stede.  

- Vi deles ud i grupper for at drøfte udkastet. Eventuelle rettelser er videregivet til Anders. 

- Anders og Maja har debatteret et ny ramme for principperne, et temabaseret årshjul, som 

Anders præsentere, hvor der er bred enighed om i bestyrelsen om at dette kunne være en 

god ide, for at gøre emnerne/principperne mere håndterbare og for at sikre at der hele tiden 

bliver arbejdet med principperne og for at synliggøre hvad vi gerne vil opnå på sigt.  

 

3) Status på hjemmeside (fast punkt)  

- Hjemmesiden justeres løbende. Vil gerne undgå for mange klik. Ny mulighed for at få lagt en 

ny form ind på hjemmesiden, som undgår for mange klik og scroll på siden. Samarbejde med 

Via i Ikast – film om de forskellige børnehuse som kan ligges på hjemmesiden. Anders 

besøger studerende på via med henblik på forventningsafstemning i forhold til filmen. 

 



4) Børnetal i Naturstien 2019 

- Faldende børnetal i området, udfordring som personalet, økonomi, øverste leder og 

forvaltningen skal inddrages i for at finde en fremadrettet løsning.   

 

5) Hvordan kan vi profilere os og få et samarbejde med de lokale ejendomsmæglerne 

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 insitutionerne få adgang til dette?  

 

- Snak om video præsentation på eventuelle ejendomsmægleres hjemmesider, som nu kun 

omhandler Silkeborg og hvad Silkeborg by kan tilbyde.  

- Snak om forskellige muligheder for at få skabt opmærksomhed på børnehusene, udover 

hjemmesiden og ejendomsmæglere.  

 

  
6) Forældremøder og valg – hvem gør hvad? Hvem er på valg?   

Forældremøderne afholdes: 24. september i Bryrup, 25. september i Askehuset og Them Bh.  

- I forbindelse med valg til bestyrelsen informerer Anders om at Maja ikke stiller op igen. 

Christian fortæller at han heller ikke stiller op igen. Der skal ligeledes vælges nyt medlem i 

Them i stedet for John.  

 

7) Datoer for møder fremadrettet – husk kalenderen!  

 

11/10 Bryrup BH 

19/2 Them BH 

21/5 Askehuset 

 

8) Eventuelt 

 

 

 

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

