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Referat forældrerådsmøde  
 

Onsdag d. 8. maj 2019 
kl. 17.00 - 19.00 

 
Forældre: Vibeke, Lise, Tina, Randi og Diana 

Ansatte: Charlotte og Kristina 
 

 
1. Konstituering af forældrerådet.  

Først en kort orientering om forældrerådets rolle ved Charlotte. 
Formand: Lise Monrad Sørensen 
Næstformand: Randi Philipp 
Bestyrelsesrepræsentant: Tina Kühne 
Medarbejderrepræsentant: Lianne Sørensen/Kristina Arndal 
Medlemmer: Diana Østergaard, Vibeke Jensen 
Referent: Charlotte Schmidt 
 

2. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt. 
 

3. Ladefestival.  
Planlægning af kagekonkurrencen blev aftalt.  
 

4. Nyt fra børnehaven 

 
○ Børnehaven er p.t. ingen ledige pladser i børnehaven.   

Vi har lige sagt ja til 3 børn fra vores venteliste. + 1 fra ventelisten som 
startede 1. april. 
Der er ansøgt om dispensation til at have et barn for meget i februar og 
marts 2021, hvilket er godkendt. 
 

○ Personale 
Vi har fået ny tilkaldevikar - Marie Louise 
Ane har ansøgt om ulønnet forældreorlov i forbindelse med sommerferien - 
fra starten af juni indtil skolestart i august. Dette er godkendt. 
Ilse og Emma dækker timerne 
Hewin er stadig tilknyttet børnehaven 
Fidan er tilknyttet SFO og skal frem mod sommerferien øges i arbejdstid. 
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○ Status på udvidelsesplanerne.  
Det vil være meget omfattende at få brandmyndighedernes godkendelse af 
børnehaveudvidelse i stuehuset, da etageadskillelsen mellem stueplan og 1. 
sal ikke opfylder brandmyndighedernes krav. Der arbejdes også med andre 
løsninger.  
 

○ Orientering om hvordan det går i storegruppen 
Der gives udtryk for at det er en super god storegruppe. Der er taget godt 
imod de 6 nye børn som startede 1. april. 
 

○ Dagligdagen i børnehaven - herunder Temauger 
Temaugene: “Min mor og fars arbejde” og “Kæledyr” er forløbet rigtig godt.  
Nu er vi igang med planlægningen af underholdningen til ladefestival som 
skal foregå som en “forårsmesse”. Dagplejen er inviteret d. 21. maj kl. 9.30. 
Morgenkaffen d. 1. april. - Evaluering. Der gives fra forældrene udtryk for, at 
det vil være godt også at dække op i børnehavens rum ved siden af 
køkkenet på loftet. 
Arbejdslørdag - Evaluering: Forældre oplever god stemning og at det er godt 
at blive blandet med andre forældre fra skolen. Børnepasser holdet kan godt 
varetage rengøringsopgaver imens der passes børn. 
Legeplads ansøgninger til fonde. Der bliver foreslået at der nedsættes et 
udvalg og at personalet i børnehaven kigger på hvad de ønsker sig og hvor 
det skal placeres.  
Fællesspisning - Evaluering. Forældrerådet blev orienteret om at personalet 
har besluttet at flytte forårets fællesspisning til slutningen af marts 2020. På 
den måde kan man koncentrere sig om at holde afsked for de “gamle” 
børnehavebørn. I stedet planlægges en forældrekaffe i april, hvor nye 
familier har mulighed for at komme forbi til snak og hygge. 
Der var ved fællesspisningen orientering om retningslinjerne vedr. krav om et 
sundt frokostmåltid. Der var enighed i forældrekredsen om at fortsætte med 
vores ordning om at de selv medbringer madpakker. 
 

○ Den styrkede pædagogiske læreplan. 
Charlottes efteruddannelse: Diplom modulet handler om evaluering og 
kvalitetssikring. 
I den forbindelse var der anledning til input fra omkring forældrenes 
oplevelser af overgangen fra dagpleje til børnehave. 

- Godt at med besøg af dagplejen og at dagplejemødrene prioriter det. 
- At det er positivt at der er åbent hus hver eneste dag. Man kan altid 

komme på besøg med sit barn forud for opstart. På den måde kan 
man som forældre selv være med til at planlægge opstarten. 

- Man mødes med åbenhed. - Man kan altid spørge. 
- Den skriftlige information forud for opstart er godt. Det er godt at den 

kommer i god tid. 
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- Det er godt at der ikke er “en 5 minutters politik”. Man bliver ikke smidt 
ud efter 5 minutter. 

- At der altid er tid til en snak om barnets dag med en af de ansatte. 
Især for de helt nye familier på friskolen. 

 
○ Debat aften 

Alle familier opfordres til at deltage i debataften på friskolen d. 21. maj. 
 

○ Der er udarbejdet en ny folder til børnehaven. Denne blev omdelt. 
 

○ Vores hjemmeside er blevet hacket. Derfor er der ikke mulighed for digital 
tilbagemelding vedr sommerferiepasning. Ny hjemmeside er klar i slutningen 
af maj/start juni. 

 
5. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte/Tina 

Konstituering af bestyrelsen: 
Formand: Jens Horstmand  
Næstformand: Maja Lomholdt 
Kasserer: Lars Hansen 
 
I bestyrelsen arbejder man på at lave et spørgeskema til forældrene. 
Lærerne har været på pædagogisk dag, hvor der bl.a blev planlagt næste skoleår 
og lejrskole. 

 
6. Runden rundt: 

Randi: 
Forslag om at vi laver et besøg på byens plejehjem. 
Spørgsmål om hvordan vi håndterer tavshedspligt. 
 
Lise: 
Er der en særlig grund til at vi har tusch? 
Heraf en snak om vores pædagogiske overvejelser omkring brug af tusch. 
Lise overvejer at lave et lille skriv på fredagshilsenen forud for generalforsamlingen 
næste år. Det skal være en appel til at møder op for oplevelsens skyld. 
En særlig opmærksomhed bør rettes mod måden vi formulerer os på i fht til 
lukkedage i børnehaven. 
 

 
7. Evt: 

Næste møde: 
Onsdag d. 4. september kl.17.00 - 19.00.  


