
Referat fra forældrerådsmøde  

 

d. 14. juni 2016 

kl. 15.30 - 17.00 

 

Deltagere: 
Maria, Lise, Tina, Heidi, Jonas og Charlotte 

Afbud: Pia 

 

1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt 
 

2. Nyt fra børnehaven 
           Herunder bl.a.:  

Personale: 
Charlotte orienterede om Pias sygemelding.  
Det øvrige personale har omlagt deres arbejdstid således at hverdagen i 
børnehaven hænger sammen. Dernæst har vi forlænget Tinas vikariat. 

 

Ansættelse af pædagoger i børnehave og SFO: 
Vi afholder ansættelsessamtaler for to pædagoger i den kommende tid.          
 

3. Dagligdagen i børnehaven: 
Vi har været fordybet i vores talentshow i børnehaven. Generelt et rigtig godt tema, 
som endte med en fornem fremvisning til Ladefestivalen. 
Dernæst har børnehaven været på udflugt til Rødding Brandstation. 
Vi har haft besøg af 4 PAU studerende fra Esbjerg, som tog os med til søen ved 
Galaksen, hvor vi fangede haletudser mm. En rigtig god formiddag som forældrene 
også kunne fortælle, at de havde hørt meget om derhjemme. 
I sommerferien vil børn fra børnehave og SFO blive passet sammen. Der plejer at 
være en rigtig god stemning blandt børnene, hvor de leger sammen på kryds og 
tværs af alder. 
I uge 26 får vi besøg af Karoline fra 6.klasse som gerne vil hjælpe med at passe 
børn. 

 

           Antal børn efter sommerferien: 
Vi er 28 børn i børnehaven til august og allerede 1. september er vi 30 børn.  

 

           Open By Night: 
Tina er sammen med Heidi forældreansvarlige ved Open By Night.  
Ditte - formand for bestyrelsen – og Jens deltager også.  

 

           Forældre-Pedel arrangement: 
Der har været afholdt en pedel dag, arrangeret af Henrik Svendsen hvor en masse 
ting blev ordnet på skolen. Stor ros til de fremmødte forældre både fra børnehave 
og skole. 



 

           Maling af garderoben ved SFO: 
I uge 27 kommer der en maler og sørger for at garderoben ved SFO bliver malet.  

 

Uwe - Xanders far er fremadrettet vores cykelmekaniker. 
         

4. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte og Tina 

Der er ansat to nye lærere på skolen – Kathrine og Jes. 
Der er p.t 127 elever til skolestart.  
Alle har fået besked om den nye klassestruktur. 

          Skolen fylder 70 år. Der afholdes et jubilæums arrangement fredag d. 16. september  
          med efterfølgende forældrefest. 
 

5. Evaluering af Ladefestival d. 28. maj 2016. 
Kagekonkurrencen blev evalueret.  
Der var et flot overskud på kagesalget på 3070,- kr. 

            
6. Runden rundt. 

           Her har forældre mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med                  
           kommentarer til dagligdagen i børnehaven: 
           Der tilkendegives at man hver dag henter et glad barn. 

Der opfordres til at man igen har fokus på børnenes sprog og det at de slår 
hinanden. Forældre oplever en stor og positiv effekt, når vi har taget hånd om det i 
børnehaven. 

 

    6. Evt. 
Forslag til dato for fællesspisning er onsdag d. 7. september kl. 17.00-19.00. 
Forældrerådet kommer kl. 16.30 og hjælper med at sætte borde op og lave kaffe. 
Næste møde onsdag d. 28. september kl 17.00-19.00. Her vil der være 
gennemgang af nyt fra vores pædagogiske dag. 


