
Referat fra forældrerådsmøde  
 

Onsdag d. 20. marts 2019 
kl. 17.00 - 19.00 

 

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

Ansatte: Charlotte og Lianne 
Afbud fra: Maria 

 
 

1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt 
 

2. Nyt fra børnehaven 
 
Antal af børn: 
Vi er pt. 32 børn i børnehaven. 
Dvs. at der er ledige pladser til børn i orange gruppe i marts mdr. 
Men fra 1. april er vi igen helt fyldt op. Her starter der 7 nye børn. 
Der er ledige pladser igen til april 2021. 
Vi har haft tilfælde af forældre som af flere forskellige årsager har valgt 
at flytte deres børn til andre institutioner.  
 
Personale: 
Charlotte er i gang med efteruddannelse  
Emma er kommet godt i gang med sit fjernstudie som lærer. 
Arbejdsplanen fra april bliver tilrettelagt således at der bliver tid således 
at Emma kan få sit arbejdsliv og studieliv til at gå op i en højere enhed. 
Kirsten er pt i børnehaven. Fra 1. april er hun udelukkende i 
storegruppe og SFO. 
Ilse er tilkaldevikar  
Maren er stadig tilkaldevikar og kan bruges når hun har studiefri dage 
fra pædagogseminariet. 
 
Stuehuset - byggeplaner - udvidelse af børnehaven: 
Status på udvidelsesplanerne.  
Byggeudvalget har afholdt møde med en medarbejder fra Vejen 
Kommune, ift bygningsreglementet. En forældre er nu ved at lave 



snittegninger af vores loftkonstruktion, således at vi kan dokumentere at 
der er den rette etageadskillelse. 
Når den foreligger tager Jens fat i kommunen igen. 

  
Opstart af kommende storegruppe: 
Personalet i storgruppen - primært Birthe og Kirsten er i fuld gang med 
at planlægge de kommende 3 måneder for børnene i storegruppen. 
Ilse er dernæst fast på en formiddag og en eftermiddag om ugen. 
Der starter 6 nye børn i storegruppen 1 april. Der er i alt 14 børn 
tilknyttet. 
 
Dagligdagen i børnehaven - herunder Temauger 
Pandekage temaet gik rigtig godt 
Herefter tema om fastelavn 
Og nu tema omkring “Hvad er din mor og fars arbejde”? 
Der er en god måde at lave både forældreinddragelse og kendskab til 
lokalområdet på. 
 
Tanker fra Regionsmøde i Dansk Friskoleforening d. 14.03.2019. 
Oplæg både fra formand for dansk friskoleforening, Peter Bendix og 
foredragsholder Karin Torp var rigtig godt. 
Herefter havde personalet på forhånd meldt sig til forskellige 
workshops. 
Det er vores tur til at arrangere det næste år! 
Tak til forældre for at hjælpe til at deres børn blev hentet lidt tidligere 
denne dag. 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan. 
Rammer og indhold for de nye styrkede læreplaner blev gennemgået. 
Derefter så vi en lille film som kort viste de tanker der ligger bag 
organiseringen af et godt læringsmiljø i dagtilbud. 
Den nye styrkede læreplan skal være færdig i juli 2020. 
Charlottes efteruddannelse handler bl.a om hvordan man sikrer sig at 
det bliver implementeret i børnehaven. Dernæst skal Lianne på kursus i 
efteråret - også om dette. 
 
 
 



Generelt: 
Pædagogisk tilsyn d. 3. april 2019 - ud fra vores pædagogiske 
læreplan. 
Vejen kommune fører tilsyn med privatinstitutioner og kan trække 
godkendelsen tilbage, hvis privatinstitutionen ikke lever op til de 
betingelser, som lå til grund for godkendelsen. 
Ved tilsynet sikrer man sig bl.a 

● Overholdelse af gældende lovgivning 
● At vi har en pædagogisk læreplan 
● Myndighedskrav og standarder (brand, legeplads, 

arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold) 
● Sundt frokostmåltid 

 
 Fællesspisning onsdag d. 3. april. 

Forældrerådet mødes kl. 16.15 og hjælper med at stille borde og stole 
op. 

 
3. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte 

Generalforsamling d. 27. marts kl. 19.00. 
Bestyrelsens formand Ditte ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen. 
Det er muligt for forældre kun med børn i børnehaven at stille op til   
bestyrelsen, hvis man ønsker det. 
Opstilling til forældrerådet. 
Tina, Randi, Diana og Lise genopstiller til forældrerådet. 
 

             
     5. Runden rundt. 
 Tina: 

Tina fortæller at Spirehuset fylder 50 år. Vi skal huske at komme forbi 
med en gave. 
 
Randi: 
Vi fik en snak om hvordan vi har haft fokus på at lære børn at fortælle til 
en voksen når de går på toilettet, så vi på den måde sikrer os at de får 
hjælp, hvis de har behov. 
Randi foreslår nudging, som en anderledes appel til forældre om fx, at 
huske at aflevere frugt. Vi fik mange gode ideer til at gøre det fra et 
børneperspektiv. 



Randi har undersøgt ved Vejen Kommune om der er en legeplads pulje. 
Det er der desværre ikke en mulighed. 
Forskellige andre forslag om fondsansøgninger blev drøftet. 
Børnenes mapper fungerer godt. Det er dejligt at kigge i dem. 
Der er altid forældre der sidder og snakker med deres børn eller har tid 
til en bog eller et spil. Det bevirker at der er en enorm hyggelig 
stemning. 
Dejligt med beskrivelser på fredagshilsenen med ideer til hvad 
forældrene børn tale med deres børn om forud for vores temauger. 
 
Dianna: 
Der er ros til vores temauger som rækker langt ud over selve 
børnehaven. Dianna oplever at børnene får en masse viden, hvilket er 
dejligt. 
 
Lise: 
Vigtigt at vi husker ved planlægningen af næste kagekonkurrence at 
forældrene skal skrives på hvornår de skal stå i kagebod. Herefter må 
forældre bytte indbyrdes, hvis de ikke kan være der. Børn med større 
søskende i skolen skal ikke stå i børnehavens kagebod. 
Spille spil temaet var rigtig godt. 
Dejligt hvis det kan blive organiseret således at Kirsten stadig, selvom 
hun er i storegruppen, kan komme ind i børnehaven og spille. 
Et ønsket fokus på at børn lærer at lege med forskellige kammerater. 
 
En forældrehenvendelse: 
Hvordan sikrer vi os at brandhæmmende midler ikke figurer i for stor en 
grad i vores børnehave. 
En længere snak her om hvilket nåede ud i at Charlotte vil undersøge 
sagen nærmer og lave et faktablad om hvilke ting vi særligt skal være 
opmærksom på, når vi fx modtager legetøj eller sorterer det legetøj vi 
har i forvejen. Dernæst en særlig opmærksomhed rettet mod at bruge 
de “rigtige” materialer i forbindelse med ombygning mm. 

 
6. Evt - dato for næste møde - onsdag d. 8. maj kl. 17.00. Vi orienterer 
om datoen til generalforsamlingen, hvor det nye forældreråd bliver 
valgt. 


