
Referat forældrerådsmøde  
 

Onsdag d. 26. september 2018 
kl. 17.00 - 19.00 

 
 

Forældre: Maria, Lise, Tina, Heidi, Randi og Diana 
Ansatte: Charlotte og Kristina 

 
Afbud: Diana 

 
 

1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt. 
 

2. Evaluering af fællesspisningen d. 5. september: 
Enighed om, at det er god ide at fortsætte med at afholde 
fællesspisning i den uge hvor eleverne er på lejrskole. 
Drøftelse om der er et ønske i forældregruppen om mere 
information om pædagogik mm denne aften.  
Der var enighed om, at det var en god ide, hvis det kan gøres kort. 
Forældrene giver udtryk for, at man ikke behøver flere aftener, 
hvor man skal møde op og få information om dagligdagen. 
Forældrerådet føler sig generelt godt orienteret. 
 

3. Førstehjælpskursus for forældre: 
Datoen er fastlagt til d. 23. januar 2018 kl. 18.00 - 21.00 
Ansatte i børnehave og SFO deltager. 
Forældrene skal tilmelde sig i løbet af december.  
Prisen er 75,- kr. pr. person.  
Kaffe og kage er inkluderet i prisen. 
Randi undersøger nærmere med Arne om der er et MAX 
deltagerantal. 
 
 

 
4. Nyt fra børnehaven 



Fotografen fotograferer børnehavens børn onsdag d. 10. oktober. - 
og ikke som udmeldt på aktivitetskalenderen d. 9. oktober. Der er 
mulighed for søskende foto. 
 
Vi har pt mange henvendelser fra forældre, som ønsker deres 
børn indskrevet i børnehaven.  
Derfor er vi i gang med at opstille forskellige scenarier for hvordan 
en evt. udvidelse kan se ud både økonomisk og bygningsmæssigt. 
Både ansatte og bestyrelse er inddraget i overvejelserne. 
Det er meget vigtigt, at hvis man hører om en familie der har 
interesse i en plads, skal de altid henvende sig til os. Også selvom 
vi er fyldt op på mange årgange både i skole og børnehave.  
 
Personale:  
Nanna Kirkmand er ansat som vikar for Emma både i bhv og SFO. 
Vi forventer at Emma er tilbage i uge 43. 
Maren Krab er vikar for Heidi. 
Kirsten kommer tilbage efter sin barsel d. 12. november. 
Vi har pt 7 ressourcetimer tildelt i børnehaven. 
 
Charlotte orienterede om hendes kontakt til kommunen vedr 
svinget på parkeringspladsen ved Adservej. 
Der er foreslået at Vejen Kommune opsætter bump på vejen, for at 
bilisterne sænker farten. Kommunen mener ikke at det er 
nødvendigt og opfordrer til at friskolens børn benytter en anden vej 
når de cykler til og fra skole. Charlotte har givet en tilbagemelding, 
som hun følger op på. 
 
Pædagogisk dag. 
Der har været meget positive tilbagemeldinger fra personalet om 
at det var en givtig og lærerig dag. 
I dagene op til, modtog personalet små opgaver fra Charlotte 
enten pr. sms eller små breve vedr. pædagogiske overvejelser,  
som gjorde alle mødte velforberedte op til dagen.  
Hele dagen var der fokus på pædagogisk faglighed og de nye 
styrkede læreplaner.  
Dernæst blev der udarbejdet en god aktivitetsplan. 



Næste tema i børnehaven er: International dans og bevægelse. 
 
Børnene skal til julefrokost på hotel Rødding d. 5. december. 
Forældrerådet giver accept til at bruge penge hertil tjent ved kage 
salget til Ladefestivalen.  
Vi finder nisser hos Matias Kühne i den sidste uge i november. 
 
I efterårsferien er der pasning for tilmeldte børn. Åbningstiden 
ændres efter behovet for pasning. Det fungerer godt med 
tilmelding via hjemmesiden. 
 
Information om vores overvejelser omkring hvorfor vi fejrer 
børnenes fødselsdage på forskellige måder: 
Det er muligt at holde fødselsdag for alle børn i børnehaven. 
Hvis vi er på besøg i hjemmet kan man invitere alle, eller dele 
børnene i de grupper som de tilhører. Det er også muligt at invitere 
enten drengene eller pigerne. 
Hvor mange man inviterer afhænger af hvad den enkelte familie 
har plads til. 
For mange børn kan det være overvældende at have besøg af 
alle. 
De børn der er hjemme, imens andre er afsted har altid en god 
oplevelse af at have lidt mere plads og råderum. 
Det er meget vigtigt, at man ikke kan udpege bestemte børn som 
inviteres til en fødselsdag. 
 
Fredagshilsenen.  
Vi har på det seneste forsøgt at gøre fredagshilsenen kortere og 
mere læsevenlig. Alle - både børnehave og skole - skal læse det 
som står øverst på fredagshilsenen. 
Flere forældre nævner at fredagshilsenen havner i spam. Charlotte 
er bekendt med problemet især ved “hotmail”og laver et opslag på 
fredagshilsenen, hvor det står beskrevet hvordan man fremadrettet 
undgår at den havner her. 

 
   

5. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte 



Det er positivt at skolen kan tage på lejr med alle elever. Næste år 
planlægges lejrskolen til at gå til Jegindø. 
 
Bestyrelsen inviterer til, at hele personalegruppen altid er 
velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne. 
 
Halvårsregnskabet ser fornuftigt ud. 
Vi er udfordret på udgifter til lønninger. Barsler og brækkede 
fødder giver ekstra udgifter. Ved sygemeldinger får vi først 
sygedagpengerefusion fra kommunen efter 30 sygedage. Kun på 
sygemeldinger i skolen kan vi søge tilskud til vikarudgifterne hos 
Fordelingssekretariatets vikarkasse. Derfor er sygemeldinger i 
børnehave og SFO endnu mere udgiftstunge.   

 
Jens vil gerne fremdadrettet administrere indmeldelser sådan, at 
man først efter 5 september skoleåret før man ønsker opstart,  kan 
melde sit barn i skolen. Dvs man kan ikke reserverere plads flere 
år ud i fremtiden. Heller ikke søskende pladser. Bortset fra ved 
skolestår i 0. Klasse – her er det muligt at reservere plads flere år 
forud.  
 
Charlotte deltager ved næste bestyrelsesmøde d. 25. oktober. 
Her skal der snakkes om tankerne bag en evt udvidelse af 
børnehaven. 

 
Bestyrelsen overvejer at flytte generalforsamlingen til et senere 
tidspunkt, for på den måde at give revisor mere tid til at få 
årsrapporten lavet færdig. 
Det vil kræve en vedtægtsændring. 

             
     5. Runden rundt. 

Lise: Er der mulighed for at den pædagogiske dag ligger på et 
andet tidspunkt, hvor man i forvejen ikke har mange dage i 
forbindelse med lejrskolen, hvor man har taget fri fra arbejde. 
Der opfordres til at man melder sit barn til at blive passet, hvis man 
har behov for det. Det er ikke en pålagt fridag. Mange familier bød 
ind med tilbud om at passe flere børn hjemme denne dag. 



Er det muligt at personalet i SFO er mere opmærksom på at 
hjælpe med oprydningen i garderoben ved indgangen til 0. klasse. 
Fokus på at nye vikarer og praktikanter i SFO ikke kommer til at 
stå alene med konflikter og børn som de ikke kender. 
  
Randi: 
Forslag om at lave et foto af forældrerådet til fredagshilsenen. 
Samtidig kunne man ca 14 dage før forældrerådsmødet annoncere 
med at der snart er møde og at de øvrige forældre kan komme 
med ideer til debat. 
 
Forslag om at man på den omdelte adresseliste tydeligt kan se de 
enkelte børns årgang (farve). 
 
Forslag om en trådløs ringeklokke på toilettet, så børnene kan 
ringe efter de voksne udenfor, når de er færdige. 
 
Randi vil gerne undersøge muligheden for at få en hjertestarter på 
skolen. 
 
Er der kendskab til en fond hvor man kan søge midler til 
legepladsredskaber? Tilbagemeldingen her er, at det ofte er svært 
at søge penge til private legepladser.  
Der er kendskab til at der er nogle penge i en “legepladspulje” i 
Vejen Kommune. Charlotte undersøger sagen nærmere. 
 
Heidi:  
Der ønskes et større fokus på, at de voksne ved hvor ens barn er 
når man henter dem i SFO. 
 
 

     6. Evt. 
 Næste møde: Torsdag d. 3. januar kl. 17.00. 
 


