
Referat forældrerådsmøde  
 

d. 27. april 2017 

kl. 16.30 - 18.30 
 

 

Vi mødes på loftet i SFOs køkken 

 

Forældre: Maria, Lise, Tina, Heidi, Jonas 

Ansatte: Charlotte og Lianne 

Afbud: Bonnie og Diana 

 

 

1. Referat fra sidste forældrerådsmøde blev læst op og godkendt 

 

2. Konstituering af forældrerådet. 
 Formand: Lise Monrad Sørensen 

 Næstformand: Maria Prinds 

 Referent: Charlotte Schmidt 

 Personale repræsentant:  

Kristina Arndal og Lianne Sørensen skiftes til at deltage i møderne. 

Medlemmer i øvrigt: Tina Kühne, Heidi Boye, Jonas Kongsted, Bonnie 

Pedersen 

 Kontaktperson til skolens bestyrelse: Diana Østergaard 

 

3. Nyt fra børnehaven 

     

● Personale 
Den personalemæssige situation blev gennemgået.  

 

● Antal af børn  
Vi har modtaget godkendelse på at måtte optage børn når de er 2 år 6 

måneder, hvis der er særlige forudsætninger der bevirker, at det vil være 

naturligt. 

 

Vi er pt. 34 børn i børnehaven. 21 i børnehaven og 13 i storegruppen. 

 

Børnehaven har et stigende antal af henvendelser på at få børn optaget. Det 

er positivt. Vi er i dag normeret til 34 børn. Der er taget kontakt til kommunen 

vedrørende opnormering.  



Når der i personalegruppen tales om udvidelse af børnehaven, bliver der 

naturligvis også talt om vores grundlæggende værdier, som også skal bæres 

videre i en større børnehave. 

 

● Evaluering af Arbejdslørdag 
  Dejligt med stor opbakning.  

Det virker godt at lave en arbejdslørdag for både Børnehave og SFO.  

Der var rigtig god fordeling af både “nye og gamle forældre”. 

Der er forældre der har lavet rigtig meget i Gardens hus som dermed har lagt 

deres arbejdskraft der. 

Vi har et projekt med etablering af ny gynge som Lars, Jonas og Uwe tager 

sig af, samtidig med at de sætter nye stolper ned til vores hængekøjer.  

Dette foregår en dag hvor der ikke er børn på legepladsen. 

 

 

● Dagligdagen i børnehaven - herunder Temauger 
  Temaet omkring skrald og natur var rigtig godt.  

                        En øjenåbner for både børn og voksne om hvor meget skidt,  

                der ligger og flyder i naturen. 

 

Dernæst havde vi tema uge om kyllinger og påske med stor succes. 

 

Fællesspisningen med afslutning af kommende skolebørn gik rigtig godt. 

Dejligt med stor opbakning, for første gang nogensinde var vi næsten 100 

personer samlet.  

Tak til forældrerådet for at møde op og gøre klar.  

 

Hatteteater er bestilt til d. 20. juni 0.klasse og 1. klasse er inviteret med. 

 

Personalets pædagogiske dag forløb rigtig godt.  

Der var både faglige input i form af rundvisning på Højmarksskolen i Holsted, 

som er et special skole tilbud i Vejen Kommune.  

Dernæst oplæg om Yoga for børn. 

Vores instruktør yoga instruktør er blevet kontaktet for at komme en 

formiddag og lave et forløb med vores børn fra børnehaven og storegruppen. 

 

Pasning til sommerferien foregår via hjemmesiden. Der er meget få 

tilbagemeldinger ifht til hvor mange børn vi er. Der bliver lavet en reminder på 

fredagshilsenen - sidste frist var torsdag d. 20. april.  

 

4. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte  
  Der er et stigende antal elevhenvendelser til skolen.  

Vi har mange forespørgsler på rundvisninger og der er godt gang i 

markedsføringingen ifb med at August fra 5 klasse har vundet “Min vildeste 

ide”. 

 



Samtale salon: Det gode børneliv - Onsdag d. 10. maj - også for forældre i 

børnehaven. 

 

Der er for øjeblikket et stillingsopslag som tysklærer.   

 

Jens og Rebecka skal til den Frie Lærerskole i Ollerup for at fortælle om 

jobmulighederne på Rødding Friskole 

 

5. Planlægning af årets Kage konkurrence 
           Ladefestivalen foregår i år d. 20. maj 2017 fra kl. 10.00 - 14.30  

 
  Der bliver 3 kategorier i årets kagekonkurrence 

  Flotteste kage 

  Bedste smag 

  Forbudt for voksne 

Dernæst kåres årets samlede vinder af kagekonkurrencen som får udleveret 

vandre pokalen “Den gyldne kagerulle”. 

 

     5. Runden rundt. 
Jonas har planlagt et spændende besøg på flyvestationen i Skrydstrup fredag 

d. 2. juni.  

 

Tina Kuhne vil gerne komme og slynge honning med vores børn.  

Det er vigtigt at det kommer til at foregå i slutningen af august lige efter at vi 

er startet efter sommerferien. Det er flydende honning som kommer på flasker 

som vi skal slynge. 

 

Heidi fremhæver vigtigheden af at man italesætter værdierne i forbindelse 

med tankerne om at friskolen vokser sig større. Den lille skole med det nære 

og tætte tilhørsforhold har haft stor prioritet for dem som familie da de valgte 

Rødding Friskole. 

 

Lise gør´opmærksom på, at det er en god ide at melde datoen for 

bedsteforældredag og pædagogisk dag i efteråret ud allerede nu. 

 

     6. Evt. 
  Næste møde foregår efter sommerferien.  

  Charlotte melder en dato ud i august måned. 


