
Referat fra forældrerådsmøde  
 

Mandag d. 20. juni 2018 

kl. 17.00 - 19.00 
 

 

Forældre: Lise, Tina, Heidi & Randi 

Ansatte: Charlotte og Lianne 

Afbud fra: Maria & Diana 

 

Kaffe ansvarlig:  

Randi Philipp 

 

1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt 

2. Evaluering af Ladefestival herunder kagesalget. 
 Kage salget: Vi tjente 1815,- kr  kontant. - 2750,- kr i alt med mobilpay. 

(Omsætning i 2017 var 2740,- kr.). 

I fht bemanding i kageboden vil vi næste år lave en plan hvor forældre på forhånd er 

skrevet på. Herefter kan der byttes rundt hvis man er forhindret. 

Det fungerer rigtig godt at have kage salget i billedkunst lokalet. 

Børnehavens optræden: Positiv tilbagemelding fra forældrene. Det var godt på 

dagen, men forløbet op til var også både godt og lærerigt. Dejligt at se at det er på 

børnenes præmisser. 

3. Nyt fra børnehaven 

         Herunder bl.a.:  

○ Antal af børn 
 Vi er pt. 30 børn i børnehaven.  

Vi har en dreng i børnehaven som stopper, for at gå i en anden børnehave.  

Der starter et nyt barn i børnehaven efter sommerferien. 

Vi har ledig plads i gruppen for kommende skolebørn pt. 

Vi har ledige pladser igen fra april 2021. 

 

○ Personale 
 Emma er ansat i det kommende skoleår i SFO. 

Hvis vi får tildelt ressourcetimer fra Vejen Kommune, vil hun få dem tildelt. 

Dernæst skal hun være vikar både i børnehave og skole. 

 

○ Dagligdagen i børnehaven  
 Vi nyder det gode vejr. Har spist ude. Har en god harmonisk gruppe af børn. 

Vi får kun 4 nye inden vi sender de orange videre i Storegruppen. 

Det har været positivt med opdeling af små grupper på tur, fx til 

spejderhytten. 

Udflugt til anlægget i Vejen var en succes. 

Overnatning for Storegruppen var en succes. 

Vi ser frem mod ferietid.  



 

Ferietid: 

Det har fungeret godt at få tilbagemeldinger vedr. feriepasning via vores 

hjemmeside. 

Der er lidt over 50 som skal passes i uge 27.  

I uge 28 og 32 er der ca. 35 børn som skal passes. 

Børnene bliver passet sammen - Det plejer at fungere rigtig godt. 

Vi laver hovedrengøring sammen med rengøringspersonalet. 

 

4. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte 
Personalet har af bestyrelsen været inviteret til en fælles temadag, hvor der 

bl.a blev talt om hvordan vi skal evaluere friskolens værdisæt.  

Der er Open By Night i Rødding fredag i uge 31. Tina Kühne er tovholder. 

Andre forældre er via fredagshilsenen opfordret til at møde op. 

 

     5. Runden rundt. 
Tina K: 

Forslag om at arbejde videre med en foredragsaften med Bolette. Tidligere forældre 

på skolen. Man kan læse mere her: http://www.boletteelvstroem.dk/speltmor-nu-i-

surdej/ 

Tina vil gerne være tovholder i at finde en dato i efteråret. 

 

Randi Philip: 

Forslag om en aften for forældre i børnehaven, hvor de kan lære om førstehjælp. 

Randi vil gerne være tovholder. Snakker med Maria - alternativt kan vi tage fat i Arne 

Christensen. 

Forslag til temaer i børnehaven: 

● Trafik - Gå ture 

● Miljø - affaldsindsamling 

● Danmark - Hvem er vi, hvor bor vi? 

● De utrolige år. Et materiale til børn - om at styrke deres sociale færdigheder 

samt redskaber til konfliktløsning. 

Det er dejligt altid at få information fra de ansatte om hvordan dagen er gået, når 

man henter sit barn. 

 

Lise: 

Forslag om at vi retter henvendelse til kommunen vedr nogle bump på Adservej. 

Bilerne som kommer fra parkeringspladsen bag ved Evas Flora kører virkelig stærkt. 

(Charlotte går videre med sagen). 

Vi debatterede længden af fredagshilsenen. Forslag om, at når vi har store 

arrangementer sendes der en hilsen ud, som kun omhandler dette. - Fx Ladefestival. 

 

Heidi. 

Påskønner måden vi tackler børns forskellige behov. Der er aldrig børn som bliver 

udstillet eller peget fingre af. Alle har værdi på hver deres måde. 

 

     6. Evt. 
Næste møde i forældrerådet afholdes d. 26. september kl. 17.00 - 19.00. Tina Kühne 

medbringer noget til kaffen. 

Bedsteforældredage i børnehaven: D. 27. + 28. august. 



Fællesspisning onsdag d. 5. september kl. 16.45 - 19.00. Forældrerådet hjælper med 

at stille borde op og lave kaffe fra kl. 16.15. 

 Personalet skal på pædagogisk dag fredag d. 14. september. 

 

 
 


