
Referat forældrerådsmøde 

d. 2. marts 2016 

kl. 17.00 - 19.00 

 

Deltagere: Pia, Irene, Lise, Tina, Louise og Charlotte 

Afbud: Tonny 

 

Referat fra sidste forældrerådsmøde læses op og blev godkendt. 

 

Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte og Tina 

Der er startet en ny lærer på skolen. 

Revisor er ved at lave regnskab færdig forud for generalforsamlingen d. 30. marts. 

Skolen fylder 70 år. Der bliver arrangeret en jubilæums dag/eftermiddag fredag d. 16. september. Der er 

nedsat et festudvalg af forældre og lærere. 

Der bliver udgivet et jubilæumsskrift. 

Der er forslag fremme om en fodgængerovergang ved bageren. 

 

Nyt fra børnehaven 

Vi er tilfredse med antallet af børn i børnehaven. 

Der starter en ny pige der hedder Mathilde pr. 1. april. 

Vi har før været mange børn. Det der er anderledes er i år er, at skolen har mange elever i 0.klasse og 1. 

klasse. Derfor bruger de mange af garderobe pladserne ved lærerværelset. 

Det kommer der en løsning på, når storegruppen starter fredag d. 1. april. 

De skal opholde sig i klasselokalet ved gymnastiksalen - gl. team 2.  

Der er 12 børn i storegruppen.  

Der er 13 børn der starter til skolestart 0. klasse. 

Dernæst har vi gang i en langsigtet løsning på vores pladsproblemer. Her er der lavet plan for udvidelse af 

garderobeområdet foran lærerværelset. Vi river ned på kommende arbejdslørdag og har bestilt 

håndværkere til at bygge den nye garderobe.  

Arbejdslørdag kommer til at foregå d. 16. april 2016. 



 

Vi har lige nu en ressource pædagog tilknyttet som er 10 timer i børnehaven til fordeling mellem to børn. 

Der er blevet lavet en ansøgning til kommunen på to andre børn og vi håber at kunne få lidt flere timer.  

Timerne bruges bl.a sammen med børnene - men der er også et stort stykke administrativt arbejde i 

udfærdigelsen af pædagogiske undersøgelser, indstillinger og møder med eksterne samarbejdspartnere fx 

talepædagog og psykolog. 

For øjeblikket kommer talepædagogen hver tirsdag formiddag. 

 

Personale: 

Kristina er tilbage i børnehaven 6 timer pr uge. 

Tina er ansat frem til udgangen af april, hvorefter vi vurderer om der er behov for en yderligere 

forlængelse. Det afhænger af om Kristina er klar til sit normale timetal. 

Rouhsin er syrisk flygtning og er i praktik i børnehaven. Aftalen er gældende frem til 13. maj 

Louise er i praktik fra Stennerup produktionsskole og skal være her 1 uge hvorefter vi snakker sammen om 

aftalen skal forlænges.  

Birgit er ansat i et fleksjob i sfo til og med dec 2016. 

 

Seneste temaer i børnehaven har været Emil fra Lønneberg, fastelavn og super helte. Super Helte temaet er 

udsprunget af et ønske fra børnene. 

Generelt har vi nogle rigtig gode temauger, hvor alle børn får oplevelser med på hver deres måde. 

 

Kommende tema uge er Påske, dernæst Bolde efterfulgt at et tema der hedder “Kend dig selv”. 

Storegruppen har deres helt egen plan for hvilke aktiviteter der skal foregå. 

Ane, Birthe og Charlotte bliver de ansvarlige voksne. Der vil om kort til komme information til forældrene 

om storegruppen. 

 

PR i børnehaven 

Det generelle informationsniveau om at vi har en børnehave på friskolen er blevet hævet. 

Vi venter med biografreklame, til vi har vores nye logo. 

Julekort var et godt tiltag. 

Vi arbejder på et nyt “kort” tiltag. 

Plakater er omdelt i lokalområdet - der er stadig mulighed for at hænge flere op. 



Vi skal fremadrettet sørge for hele tiden at “Brande” os.  

Vi bør indtænke vores “Brand” i fødselsdagsgaven til børnene.  

 

Generalforsamling d. 30. marts  

Der skal vælges forældre til både forældreråd og skolebestyrelse. Tonny, Irene og Louise ønsker ikke at 

genopstille. 

Der bliver spurgt i forældrekredsen om der er nye repræsentanter. 

 

Runden rundt 

Forslag om klatretårn 

Tema ide: En omvendt dag 

Der bliver spurgt til skolens forslag om buskørsel. Der er pt ikke grundlag for en sådan ordning. 

  

 Evt. 

Næste møde: 

Tirsdag d. 3. maj kl. 17.00-19.00 


