
 

 

Referat af bestyrelsesmøde Naturstien 

Dato: 07-02-2018, kl. 19.00-21.30 
Sted: Bryrup Børnehave, Østervang 41, 8654 Bryrup 

Tilstede: Lene Bastedo – Daglig leder i Them Bh og Tue Sørensen konst. Daglig leder i Bryrup 
BH, Kasper, Christian, Gitte Marie, Kasper, Maja, Karina, Maria, John, Janni & Anders. 

Afbud: Ingen 

Referent:  Tue 
 

1) Nytårstaffel - mad fra Velling Koller 
Velbekomme og tak for mad. 
 

2) Nyt fra Naturstien  
Them: 

Nyt initiativ: Aktivitet til forældrekaffe 
Næste omgang Trivsel på tværs er planlagt. 
 
Askehuset: 

Trivsel på tværs har taget tid. 
Fastelavn og motorik på programmet. 
 
Bryrup: 

Stine har sagt op pr. 28/2-18. Karen er ansat som vikar til der foreligger nyansættelse 
for Stine. 
Inga sygemeldt grundet operation. 
Nyansættelser: 
Thea (medhjælper) og Ingelise (pædagog) til den nye Brumbassegruppe. 
Cecilie er ansat til Pilehuset på 15 timer og hun dækker Ingas sygemelding. 
Patrick bliver tilknyttet Pilehuset i 34 timer i stedet for Janni, der overgår til 
Brumbasserne. 
 

3) Feriepasning/lukkedage – kort orientering fra møde med politikere – Christian 
 
Baggrund: 

Christian har været til fyraftensmøde om Fællespasningen i ferieperioder. Baggrunden var 
et ønske om at inddrage forældrene tidligere i de politiske beslutningsprocesser. 
Det grundlæggende i diskussionen var, at der ikke var det store behov for pasning i de små 
ferier – jul, påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag. 
Men i sommerperioden ville forældrene gerne have undersøgt, hvorvidt det var muligt at 
gøre det mere fleksibelt i sommerferieperioden – så der ikke er 3 ugers bundet 
fællespasning i sommerferieperioden. 
Bestyrelsen er derfor – af Børne-og ungeudvalget - blevet bedt om at tage stilling til 
hvorvidt man ønsker at fastholde den nuværende ordning eller om vi skal have åbent i 
Naturstien i en af ugerne. 
 
Beslutning: 

Forældrebestyrelsen i Naturstien er langt henad vejen i enig i Forældrebestyrelsen i 
Daginstitution Firkløverets brev til Børne- og ungeudvalget (se bilag)  
Forældrebestyrelsen er ikke imod en forbedret forældreservice i form af færre uger med 
fællespasning. Men bestyrelsen mener sig ikke værende i stand til at træffe en beslutning 



 

 

på det nuværende grundlag, da den kommunale proces ikke er 
fyldestgørende mht. hvilke konsekvenser beslutningen måtte have. 
Dette vil blive meddelt til Børne og familie afdelingen. 
 
Forældrebestyrelsen arbejder i løbet af 2018 videre med at blotlægge de 
konsekvenser/muligheder færre uger i fællespasning kunne bringe. Således bestyrelsen 
kan blive klædt bedre på til at træffe en beslutning for Naturstien. 
 
4) Kostordning – orientering og planlægning af valget som skal foregå i foråret 2018 (se 

bilag) 
Valget afholdes i perioden: 15. april til den 30. april 2018 
Ledelsen ophænger stemmesedler. 
I Bryrup Børnehave og Them Børnehave benyttes der et afkrydsningsskema for at 
sikre, at alle stemmer. 
 
Optælling af stemmer: 
Askehuset:  Christian & Karina 
Them:  Maria og et medlem af forældrerådet 
Bryrup:  Maja & Kasper 

 
5) Hjemmeside – oplæg Christian 

Christian og Anders har afholdt møde med Nicoline (vores administrative medarbejder) 
og arbejdet med hjemmesiden er i gang. 
Anders tager kontakt til kommunikationsafdelingen med henblik på sparring. 
 
Arbejdet med hjemmesiden skal p.t. være et fast punkt på dagsordenen til 
bestyrelsesmøder. 

6) Skilte med logo – orientering Anders 
Punktet er udsat til bestyrelsesmødet i maj 2018 

7) Økonomi – kort orientering Anders 
Anders gav status på økonomien i Naturstien: 
Vi har haft et merforbrug på lønkontoen – men disse udgifter er dækket af besparelser 
på driften. Samlet kommer vi ud af 2017 med et overskud på ca. 50.000 kr. 
 

8) ’Trivsel på tværs’ – orientering vedr. brev og hvordan vi inddrager forældre i ’Trivsel på 
tværs’ – Anders orienterer: 
Kommunen har sendt brev rundt til forældre for at svare på en kritik af Trivsel på 
tværs-konceptet. Kritikken er opstået fra andre kommuner end Silkeborg. Brevet var 
derfor ment som en forklaring på, hvordan konceptet heriblandt den digitale platform 
anvendes i Silkeborg Kommune. 

 

9) Eventuelt 

Vi er blevet tilbudt et teaterstykke, som arrangøreren beder os finansiere via 

fondsøgninger – budgettet er anslået til 40.000 til 75.000 kr. 

Bestyrelsen ønsker ikke at søge fonde til projektet. 

  

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan læses her: 

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



 

 

 


