
Referat fra forældrerådsmøde  
 

Torsdag d. 3. januar 2019 
kl. 17.00 - 19.00 

 
 

Mødet blev afholdt i børnehaven 
 

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

 
Afbud fra: Lianne 

 
 

1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt. 
 

2. Planlægning af førstehjælpskursus for forældre: 
Randi, Tina, Diana og Lise deltager som 
forældrerådsrepræsentanter.  
Maria melder afbud pga arbejde på Sjælland. 
Heidi melder tilbage i løbet af januar, om hun har mulighed for at 
deltage. 
Alle medarbejdere i Bhv og SFO deltager. 
Dernæst har 5 personer fra lærerværelset tilmeldt sig. 
 
Charlotte sørger for at der kommer en mail ud til alle forældre i uge 
2, som kun omhandler førstehjælpskurset. 
 
Der er plads til ca 30 personer ved kurset. 

 
Kagebagere: Randi og Tina.  
Hvis det bliver nødvendigt efterlyser børnehaven flere kagebagere. 
Børnehaven sørger for: Kaffe, te, mælk, sukker og 
engangsservice. 
Forældrerådet mødes kl. 17.15 og sørger for at lave kaffe og 
servere kage. 
Charlotte byder velkommen.  



Vi starter med en sang og spørger om Kirsten, om hun vil spille til. 
 

3. Nyt fra børnehaven 
 

○ Antal af børn 
Fra 1. januar 2019 er vi 34 børn i børnehaven. 
Indskrivningsmødet i november var meget velbesøgt. Der er 
indskrevet 14 børn til kommende 0. kl. Dermed er der 2 
ledige pladser. 
Vi har ansøgt Vejen Kommune om en overbelægning med 1 
barn i en periode, pga skoleudsættelse af et barn. Vi har fået 
fået positiv tilbagemelding. 
Vi har 3 børn i foråret som starter før de er 2 år og 9 mdr. 2 
af dem fra Vejen kommune, som vi også har fået godkendt. 
Her kigges på vores minimums normering, hvor vi ligger ret 
højt i fht til Vejen Kommunes anvisninger. 

○ Personale 
Kirsten er kommet godt tilbage efter hendes barsel. 
Kirsten varetager pt ressourceopgaver i børnehaven om 
formiddagen og er i SFO om eftermiddagen. Vi har fået tildelt 
15 ressourcetimer i januar, februar og marts 2019. Herefter 
genforhandling. 
Emma starter på lærerseminariet - fjernstudie. 
Maren starter på pædagogseminariet 1. februar og kan 
herefter ikke være tilkaldevikar.  
Vi har kontakt med en kvinde som hedder Ilse Pedersen, fra 
Hjarup som gerne vil være tilkaldevikar, når behovet opstår. 
Lianne skal på kursus i efteråret 2019 ift de nye styrkede 
læreplaner. 
Charlotte skal på kursus (diplomniveau) i foråret 2019 - også 
om de nye styrkede læreplaner. 
 
 

○ Status på udvidelsesplanerne.  
Der er nedsat et byggeudvalg, som arbejder med planer om 
både udvidelse af børnehave og en helhedsplan for skolens 
bygninger. 



Status fra byggeudvalget: Udvalget er ret enige om at 
Stuehuset i fremtiden skal være børnehave og ombygges og 
godkendes til dette. (Kommunen skal godkende planerne, før 
vi sætter gang i byggeriet.)  
Henrik har lavet en beregning på ombygning af 1. sal i 
Stuehuset. Jens har sendt ansøgning til kommunen om 
udvidelse af børnehaven.  
Mål: udvidelsen klar til ibrugtagning 1. januar 2020   
 

○ Dagligdagen i børnehaven - herunder Temauger 
I første uge efter juleferien er der fokus på at spille spil. 
Næste tema er pandekager.  
Der er mange gode ideer i støbeskeen. 
 

   
4. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte 

Budget for 2019 har været til godkendelse i bestyrelsen 
Julecafeen blev evalueret. 
Bygninger herunder udvidelse af børnehaven har været debateret i 
bestyrelsen 
Der arbejdes med skolens værdigrundlag. 
Persondataforordning: 
Bestyrelsen har underskrevet tavshedserklæring - 
samtykkeerklæring. Gennemgang af skolens persondatamappe 
skal på bestyrelsens årshjul og gennemgås årligt. 
Der bliver arrangeret en forældrefest i 2019. 
 

             
     5. Runden rundt. 

Her har forældre mulighed for at stille spørgsmål, eller komme 
med kommentarer til dagligdagen i børnehaven. 
 
 

     6. Evt. 
 
 Næste møde onsdag d. 20. marts 2019 kl. 17.00-19.00 


