
Referat fra forældrerådsmøde  
 

d. 10. januar 2018 

kl. 17.00 - 19.00 
 
 

Vi mødes på loftet i SFOs køkken 
 

Forældre: Maria, Lise, Tina, Heidi, Jonas og Diana 
Ansatte: Charlotte og Lianne 

 
Afbud fra: Heidi, Jonas & Maria 

 
1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt 

 
2. Nyt fra børnehaven 

         Herunder bl.a.:  
○ Antal af børn 

 Børnehaven er fyldt op frem til april 2019. 
 I perioden fra april 2019 - april 2020 er der 4 ledige pladser. 

Som ny familie skal man henvende sig for at få en rundvisning for herefter at 
kunne få udleveret en indmeldelsesblanket. 
Der vil i bestyrelsen blive debatteret om man vil opkræve et depositum for at 
komme på venteliste. 

○ Personale.  
Vi har pt Hewin i virksomhedspraktik.  
Hun er i børnehaven hver tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 8.00-12.30. 
Mahnia er i virksomhedpraktik i SFO om eftermiddagen. 
Dernæst har vi en praktikant der hedder Ninna som kommer hver onsdag. 
Ninna er i praktik som en del af hendes skoletilbud i 10. klasse i Vejen. 
Lianne og Kristina varetager vores ressourcetimer pt 12 timer pr. uge. - 
Emma er i huset. Ressourcetimerne forhandles løbende. Næste forhandling 
er fredag d. 12. januar 2018. 
De ansatte i børnehave og SFO har alle været til MUS samtale i løbet af 
november og december. Der er en stor trivsel blandt de ansatte. Der er 
udsagn som, “Verdens bedste arbejdsplads”, “Jeg kører glad på arbejde og 
kører glad hjem igen”, Man føler sig som en del af holdet. Der god 
kommunikation og tillid til ledelse og hinanden. 
Der er altid udviklingsmuligheder fx kurser, implementering af hinandens 
viden til hinanden samt fokus på et godt forældresamarbejde. 

 
○ Etablering af kommende før-skole-gruppe. 

 Vi får nøglerne til Hans Lunds hus torsdag d. 11. januar.  
 

Der er nedsat byggeudvalg der arbejder med byggemøder mm.  



Derfor er der risiko for at vi ikke når at være klar til tiden derovre før 

lærerværelset skal flyttes. Evt. må vi flytte lærerværelset midlertidigt. 

Vi sørger for at vores lokale til den kommende før-skole med 16 børn står klar 

d. 3. april 2018.  

Lørdag d. 17. marts: Arbejdslørdag for BHV samt 0. kl - 4. kl. 

Køkkenet i stuehuset renoveres - hvis økonomien tillader det - i sommerferien 

2017 

 
○ Dagligdagen i børnehaven - herunder Temauger 

Siden sidste forældrerådsmøde har vi fordybet os i temaerne: 
Naboer: Udsprunget af Rødding Bys kulturuge med netop dette tema.  
Venskaber: Det var et virkelig godt emne hvor både børn og voksne blev 
udfordret i at tænke anderledes og abstrakt. 
Vinter: En uge hvor vi snakkede om årstiden, snemænd mm. 
Jul: Vi fordybede os i julegaver og julehygge med børnene.  
Det kan føles som et stramt program. Der er julefrokost, juletur og nisser. Det 
evaluerer personalegruppen pt på. 
Lige nu fordyber vi os i de 4 elementer- Jord luft ild og vand - i et samarbejde 
med SFO. 
Det slutter i uge 5 hvor vi har fået Anders Finnerup til at komme og lave ild 
show for både børnehave og SFO. 
Herefter fordyber vi os i temaet fastelavn. 
 
Der er pasning for tilmeldte børn i vinterferien.  
 
Torsdag d. 8. marts er der regionsmøde for friskolerne i Åbenrå, hvor vi 
opfordrer til at forældrene henter deres barn tidligt. Emma, Amalie og Maren 
vil passe de børn der ikke har denne mulighed. 
 
Onsdag d. 24. marts er der generalforsamling.  
Tina, Lise og Diana genopstiller gerne.  
Der blev talt om vigtigheden af at der er en forældrerådsrepræsentant i 
bestyrelsen. 
 

○ Børnehavens 10 års fødselsdag - 1. februar 2018 
Vi gennemgik planen for vores 10 års fødselsdag.  
Alle i forældrerådet opfordres til at sprede budskabet om, at man naturligvis 
møder op og at man har en kage med. 
 
 

3. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte/Diana 
I bestyrelsen har man haft fokus på at arrangere de to aftener hvor familier på 
friskolen og alle andre interesserede inviteres til at komme og høre om 
“Skolen for livet” samt en aften hvor der vil være paneldebat ud fra 
spørgsmålet: “Hvad er meningen med at gå i skole?”. 
Alle opfordres til at sørge for at sprede budskabet, så vi får så mange familier 
repræsenteret som muligt. Disse to aftner skal gå forud for en værdidebat på 
Rødding Friskole. Alle ansatte og bestyrelsen deltager. 



Der er præmie til den skoleklasse eller børnehaven hvor flest familier er 
repræsenteret. 
 
Bestyrelsen har dernæst talt om køb af vores nye hus samt ansættelse af nye 
lærere. 

             

     5. Runden rundt. 
Tina Kühne nævner at i og med der er flere elever på skolen bør vi opfordre dem til 
at gå langs med lademuren når de går i skole. Det er meget svært at se dem når 
man bakker ud fra parkeringspladsen. 
Det er hyggeligt at de står i grupper og snakker -men det bør foregå i skolegården og 
ikke på parkerinspladsen. 
Lise nævner en bekymring i fht til opstart med nye børn og deres toiletvaner. 
Dernæst er det dejligt at møde ind om morgenen når det bevidst er lagt legetøj frem i 
som børnene med det samme kan gå i gang med. 
 

     6. Evt. 
Der er forslag til et forældrearrangement hvor man kan blive opdateret i førstehjælp. 
Det vil være et arbejdspunkt til det kommende forældreråd. 
Datoen for næste forældrerådsmøde aftales med det nye forældreråd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


