
Referat fra forældrerådsmøde  

 

d. 28. september 2016 

kl. 17.00 - 19.00 

 

Vi mødes i stuehuset 
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: 
 
Pia er deltidssygemeldt.  
 
Tinas vikariat er forlænget. Vi har idag fejret 1 års jubilæum for Tina i 
børnehaven. 
 
Kirsten er ansat i SFO i stedet for Lilian.  
 
Helen i SFO, som er i arbejdsprøvning, vil I den kommende tid være her 
nogle ekstra timer, hvor hun vil være i børnehaven om formiddagen.  

 

I børnehaven blev Lianne ansat som pædagog. Hun startede 1. 
september. Lianne har især opgaver omkring vores ressourcekrævende 
børn hvor til vi har fået 10 ugentlige timer. Dernæst varetager Lianne 
vores sproggruppe. 

 

Kristina varetager vores motorik gruppe og hjælper Lianne i 
udarbejdelsen af forskellige pædagogiske dokumenter.  

 

Rohuhsins praktik er forlænget frem til 31.12.2016. 
 

Trine har været i virksomhedspraktik i 6 uger. Hun har været i 
børnehaven i perioden 17. august - 27. august 2016. 

 



Sygdom: 
I den nærmeste fremtid skal Ane have opereret den skue ud af sin fod 
som hun fik isat for ca. 1 år siden i forbindelse med et brud. Hun skal til 
forundersøgelse i starten af oktober. 
Lianne har en skadet ankel efter løb, som skal opereres i starten af 
november. 
Charlotte har ligeledes en skadet ankel som hun afventer yderligere 
udredning på. 

 

Ressourcetimer: 
Vi har pt tildelt 10 ressourcetimer ugenligt til 3 børn. Vi har møde med 
den pædagogiske konsulent onsdag d. 5. oktober, hvor vi gennemgår 
mål og handleplaner. 
Dernæst er der ansøgt om yderligere timer til et andet barn. 

 

Vandskade: 
Vi har haft vandskade i kælderen i stuehuset.  
Forsikringstaksator har godkendt at dække skader i kælderen. 
Børnehaven har haft en masse ting i kælderen, som nu skal sorteres og 
ryddes på plads og smides ud. Vi forventer at der kan hjælpes med det 
til arbejdslørdagen. 
     
Dagligdagen i børnehaven: 
Vi har efter sommerferien været fordybet i temaet omkring de olympiske 
lege. Vi prøvede alle mulige former for forskellige idrætsaktiviteter. En 
god måde at være sammen på og lære de mange nye børn i 
børnehaven at kende på. 
Dernæst har børnehaven været på udflugt til Kunstmuseet i Vejen. Vi 
kørte i bus, hvilket var et højdepunkt i sig selv. Efter museumsbesøget 
gik vi en tur i Vejen Anlæg hvor vi spiste vores madpakker.  
Besøget på kunstmuseet er udsprunget af at vi for tiden har tema 
omkring Norden. Rødding By har kulturuge i uge 40, hvor temaet netop 
er Norden. Vi skal i næste uge have besøg af de tidligere skoleleder 
Lasse Lorenz som vil fortælle om de nordiske guder. 

 

        Antal børn i børnehaven: 
Vi er pt 28 børn i børnehaven.  

 

Lokalet på loftet: 
Vi udnytter lokalet på loftet, på den måde at “de grønne” spiser deres 
madpakke deroppe sammen med en voksen. Det er Lianne eller 
Kristina som skiftes til at spise med dem deroppe. Der bliver givet 



udtryk for at det er dejligt, at man sammen med de ældste børn har tid 
til at læse historier og spise sammen. 
Rummet bliver også brugt når vi deler børnene i små grupper og 
fordyber os i aktiviteter. Sidst er der blevet lavet Pippi sokker i lange 
baner. 

 

Fotograf: 
Fotografen kommer på skolen tirsdag d. 4. oktober 

 

Forældrekaffe:  
Torsdag d. 27. oktober er der forældrekaffe for børnehave og SFO. 

 

Arbejdslørdag: 
Vi har ønsker om en ny rutchebane i børnehaven 

Sand 

Fliser  
Havearbejde  
Reparationer/ophæng af rullegardiner 

 

Julecafe: 
Julecafe er rykket til lørdag d. 3. december 
Fra kl. 10.00 – 14.00  

 

Børnehaven er inviteret til at finde nisse Dres og nisse Signe på et 
gårdbesøg hos Mads Kuhne d. 28. november. 

         
   3.  Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte og Tina 

         Rigtig mange nye børn og forældre til 1. skoledag.  
Processen med køb af pigegardens hus er igangsat. Vi kan ikke købe 
hus/fast ejendom uden en godkendelse til en generalforsamling. Derfor 
er der indkaldt en ekstraordinær generalforsamling til kl. 13. lørdag d. 8. 
oktober - lige efter arbejdslørdagen. 

 

Dernæst har bestyrelsen senest haft travlt med planlægningen af 
skolens 70 års jubilæum samt efterfølgende fest. Der var mange besøg 
og gaver i løbet af dagen. 

 

Skolen holdning til mobning blev debatteret. Det står helt klart at Skolen 
tolerer ikke mobning og tager aktivt fat i det, hver gang et barn føler sig 
klemt. Strategien er en hurtig, åben og direkte dialog om det der 
foregår. 

 



I forhold til vores plakat er det vigtigt at vi hele tiden sørger for at den er 
ophængt synlige steder. Fx i ABC. Lise fik uddelt plakater og vil sørge 
for at de jævnligt bliver hængt op. 

 

4. Gennemgang af aktivitetsplan og drøftelser fra vores pædagogiske 
dag.        
        Charlotte indledte med et kort indlæg omkring kvalitet i daginstitutioner. 

Maria Prinds undersøger nærmere vedr materiale til vores temauge om 
førstehjælp. 

 

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. 23. november kl 16.30-18.30. 
Heidi medbringer lidt til kaffen. 

 


