
Referat forældrerådsmøde  
 

Mandag d. 23. april 2018 

kl. 17.00 - 19.00 
 

Mødet blev afholdt i vores nye storegruppe lokale 

 

Afbud fra: 

Heidi, Randi og Diana 
 

Forældre: Maria, Lise og Tina 

Ansatte: Charlotte og Kristina 

 

1. Referat fra sidste forældrerådsmøde blev læst op og godkendt 

 

2. Konstituering af forældrerådet: 

 Formand: Lise  

 Næstformand: Tina 

 Medlemmer: Heidi, Randi, Diana 

 Bindeled til bestyrelsen: Lise (da Poul sidder i bestyrelsen) 

 

3. Nyt fra børnehaven 

○ Børn. 

 Der er pt. fyldt op i børnehaven. 

Vi har venteliste og kan først optage børn igen april 2020. 

Fredag d. 20. april stoppede et barn i børnehaven. 

Vedkommende starter i en anden børnehave. 

○ Personale 

Vi har senest ansat Maren til at varetage ressourcetimerne i 

børnehaven (18 timer). Aftalen om ressourcetimer løber frem 

til udgangen af juni. 

Mahnina (SFO) og Hewins  (BHV) virksomhedspraktik er 

forlænget frem til juli 2018.  

Birthe har slået en flig af knoglen på sin fod. Starter i SFO 

igen mandag d. 30. april. Dog ikke storegruppe og åbnevagt i 

starten. 

Emma varetager storegruppen sammen med skiftende 

voksne. 

○ Dagligdagen i børnehaven - herunder Temauger 



Børnehavens personale ser det som meget værdifuldt at 

fordybe sig i temaugerne. 

Det seneste tema om får har været rigtig godt. 

Den næste tema i børnehaven er Ladefestival. 

○ Ladefestivallen d. 26. maj - herunder kagekonkurrence. 

 Lise laver opslag til børnehaven og fredagshilsenen. 

 Der er 3 kategorier. 

 Flotteste kage 

 Bedste smag 

 Forbudt for voksne 

Derudover kåres kagen over den alle - årets kage som 

vinder den gyldne kagerulle.  

Forældre fra både børnehave og SFO kan melde sig til at stå 

i kageboden. Lise sørger for at lave en vagtplan. 

Gevinster 4 stk - Tina Kühne sørger for indkøb. 

Dommere - Charlotte sørger for at spørge Lianne som 

medarbejderrepræsentant samt Henrik Svendsen som 

repræsentant for forældrene. 

Vi giver udvalget besked om at vi gerne vil have kagesalget i 

billedkunst eller fysik (- alternativt storegruppen) 

Vi er alle ansvarlige for at få solgt ideen om at det er vigtigt 

at så mange som muligt bidrager med kage - så vi sikrer os 

at der er nok. 

Charlotte sørger for at der er engangsservice. 

Pia sørger for pengekasse. 

 

 

4. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte 

 Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen. 

 Deres referater ses på hjemmesiden. 

Poul Monrad Sørensen er valgt til børnehavens repræsentant i 

bestyrelsen. 

I bestyrelsen har de ønske om at lave et årshjul for hele friskolen. 

Børnehavens årshjul blev fremvist og udleveret til Lise, som ville 

videregive den til Poul.  

Bestyrelsen er bevidste om at vi ønsker at få lavet vores køkken i 

somerferien, men det er afhængig af budgetopfølgningen. 

Ny lov - Persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018. 

     

         



     5. Runden rundt. 

Tina K:  

Storegrupperummet er blevet rigtig godt. Især indkøb af nyt Lego 

er et hit. 

Maria P: 

Det er stadig den bedste beslutning hun har taget for sine børn. 

I forbindelse med sidste arbejdslørdag, synes hun det er ærgerligt 

at være på et malerhold (Hans Lunds hus) hvor der ikke er gjort 

klar til at male. De brugte hele formiddagen på at vaske ned og 

gøre rent. - og måtte efterfølgende komme for at male. 

Hun havde gerne påtaget sig rollen som den ansvarlige for 

opgaven, så hun vidste besked om selve arbejdet. 

Lise: 

Meget positivt med en mindre arbejdslørdag.  

Julecafe - med så mange mennesker - som der ikke var plads til, 

var ikke hyggelig. Der var kaos omkring indlevering af maden. Man 

kan med fordel sige til forældre at alt skal være indleveret fredag. 

Menneskemængden kan med fordel fordeles mere ud over skolen.  

Hun håber at man gør´ sig tanker om dette til ladefestivallen i maj. 

Skal man fx leje et kæmpe telt til boldbanen, hvor vi alle kan være 

i? 

 

     6. Evt. 

 Næste møde: Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 17.00 - 19.00. 

Her skal vi bl.a debattere om der er grundlag for at lave et 

førstehjælps kursus for forældre. 

 

 

 

 

 


