
 

 Referat fra bestyrelsesmøde i Naturstien  
Dato: torsdag d. 11-10-2018, kl. 19.00-21.30 Sted: Bryrup børnehave, Østervang 

41, 8654 Bryrup  
1) Velkommen v/ inst. leder Anders Grønfeldt  

 

2) Præsentationsrunde – hvem er vi?  

• Intro bordet rundt 

 

3) Intro til bestyrelsesarbejdet v/Anders – se bilag - Bestyrelsens formål - Hvad kan 

ledelsen og bestyrelsen samarbejde om? - Håndbog for bestyrelsen gennemgås (vedhæftet)  

• Gennemgang af folder ”Håndbog i forældrebestyrelse i daginstitution” 

Der arbejdes med overordnede principper. 

Der holdes møder ca. 4 gange årligt. 

Der er tidligere blevet arbejdet med bl.a. en overgang fra principper til rammer for 

Ansættelse og forældresamarbejde i institutionen, madordning og åbningstider 

 

4) Forretningsorden for Naturstien gennemgås  

• Gennemgang af forretningsorden 

 

5) Konstituering af bestyrelsen: formand, næstformand og referent  

• Referent: Helene B. Hansen (personale rep. Bryrup) 

• Formand: Maria Weinreich (forældre rep Them) 

• Næstformand: Kasper From-Nielsen (forældre rep. Bryrup) 

 

6) Foto af den nye bestyrelse til præsentation til ophæng i husene + kaffe/kage  

 

7) Beslutning vedr. åbningstid i Naturstien – se bilag  

• Punktet drejer sig om åbningstid i ferien (herunder uge 28) 

Der er åbent i Askehuset 28-29-30 i år – der er ikke truffet beslutning ang. 

Feriepasning i de enkelte afdelinger fremover. 

 

8) Gennemgang af mødedatoer for 2019 – husk kalender Alle møder er fra kl. 19.00-

21.30 Forslag:  

 

Tirsdag d. 19/2-2019 i Them BH (inkl. ’nytårstaffel’ i stedet for julefrokost)  

Tirsdag d. 21/5-2019 i Askehuset August – dato ikke fastsat endnu - i Bryrup BH  

- Med mulighed for at aftale flere ved behov.  

• Dato for august fastsættes i maj ’19. 

  



9) Nyt fra Naturstien v/Anders og medarbejderrepræsentanterne  

• Anders orienterer: Der er ansat Helene som pædagog i Bryrup pr 1/6 og Maria i Them 

Børnehave 1/8. 

Inger fra Askehuset går på efterløn – der skal ansættes en medhjælper i en midlertidig 

stilling. 

Der er faldende børnetal i Them. Der er 20 børn pr 1/8 19 i Them børnehave, Om 3 år 

er børnetallet stigende, derfor skal der i mellemtiden nytænkes og samarbejdet mellem 

Them og Askehuset styrkes. Der bliver ikke tale om lukning og der bliver taget hånd om 

personalets trivsel. 

Der arbejdes med APV og trivselsundersøgelser i uge 43-46. 

Der er kommet datoer ud for undervisningsdage ang. arbejdet med ”De nye læreplaner” 

• Bryrup: Der er fuld gang i arbejdet med læringsgrupper. Lærkehuset har arbejdet 

meget med emnet æbler og vi har haft en moste dag på tværs af huset. De yngste har 

haft fokus på robusthed og sociale kompetencer. 

Sluttet af med tur. 

• Askehuset: Der arbejdes med læreplanstemaet ”krop og bevægelse” Der har været 

besøg fra produktionshøjskolen, som har afholdt et stjerneløb. Det var en stor succes. 

Der har været besøg fra skolen, hvor eleverne skulle læse højt for børnene. 

• Them: Der har også været besøg fra skolen med højtlæsning. De ældste børn er delt op 

i drenge og pigegruppe. Drengene har fokus på slåskultur. Pigerne har hygget og lavet 

mad. 

I samarbejde med forældrene er der sat fokus på sprogbrugen. At tale pænt til og om 

hinanden. 

 

10) Hjemmesiden – status v/Anders  

• Der arbejdes på en brugerflade der viser flere billeder og videoer og er mere appetitlig. 

Der er forslag om forældreudtalelser/ blog for at gøre reklame 

 

11) Orientering vedr.  

• Dialogmøde  

• Kasper From-Nielsen og Maria Weinreich deltager som bestyrelsesrepræsentant i 

dialogmødet d 25/10. 

Anders skal holde oplæg om ”Fri for mobberi” arbejdet i Naturstien. 

• Temabaseret årshjul  

• Vi kigger på at gå fra principper til rammer og går i dybden med et givent tema, som 

næste gang er fri for mobberi. 

 

12) Punkter til næste møde  

• Forældreudtalelser/ blog på hjemmesiden som reklame, fokus på forældreværdier. 

Debatoplæg om børnehavevalg. 



• Fri for mobberi 

• Økonomi v Anders 

 

 

13) Eventuelt  

• Intet til referat 

 

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

hus. 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

