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Referat fra forældrerådsmøde  
 

Onsdag d. 4. september 2019 
 

kl. 17.00 - 19.00 
 

Forældre: Vibeke, Lise, Tina, Randi 
Ansatte: Charlotte og Lianne 

Afbud fra: Dianna 
Kaffeansvarlig: Charlotte 

 
1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt uden 

kommentarer 
 

2. Foto af forældrerådet 
Lianne laver en “plakat” med billeder af forældrerådet, som kan hænge i 
børnehaven. 
 

3. Nyt fra børnehaven 
    

○ Antal af børn 
Vi har i foråret oplevet at der er familier der af forskellige årsager 
valgte et andet børnehavetilbud til deres børn. 
Derfor havde vi ledige pladser efter sommerferien. Dette er 
allerede udlignet via ventelisten. 

 
○ Personale 

 
Vi har frem til efterårsferien fået tildelt 8 
støttetimer/ressourcetimer. Det er Lianne som er ansvarlig for 
varetagelsen af opgaverne. Ilse er ansat i de 8 timer. 
Opgaverne i forbindelse med ressourcetimer er bl.a udarbejdelse 
af pædagogiske undersøgelser, netværksmøder med eksterne 
samarbejdpartnere PPR, sagsbehandlere og fysioterapeuter. 
Dernæst udarbejdelse af mål og handleplaner for dagligdagen i 
børnehaven. 
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Lianne er startet på et kursus for faglige fyrtårne etableret af 
Vejen Kommune. Dette med fokus på de styrkede lærerplaner. 

 
Kristina starter uddannelse til mototrikvejleder i uge 38 og 48 og 
igen to uger i foråret 2020. 

 
Ane skal på et to dages kursus i motorik og sanseintegration. 

 
Alle ansatte har været på et aften-kursus for alle Vejen 
Kommunes medarbejdere. Omdrejningspunktet var De styrkede 
lærerplaner. 

 
Ved næste p-møde er Pernille Friis inviteret med, for at få en snak 
om hvordan vi bedst videregiver oplysninger til hende omkring 
børn der overgår fra børnehave til skole. 
 

○ Status på udvidelsesplanerne.  
Vi arbejder pt på en udvidelse af børnehaven. 
 

○ Markedsføring:  
Video med fokus på forældre perspektivet ved valg af børnehave. 
Jens ønsker at der bliver lavet en video til skolen, som skal 
bruges bla i biografen. 
 

○ Personalets pædagogiske dag. 
Rundvisning i institutionen Nobi - Gram.  
- Nybygget institution fra 2018. 
Rundvisning i Skodborg Børnecenter.  
- Oprettelse af børnehave og SFO i eksisterende klasselokaler. 

 
Nye ideer til musik og sang v/ Ida Fyhn Dall 

 
Planlægning af aktivitets kalender for både børnehave og SFO. 
Børnehavens aktivitetskalender blev gennemgået, med 
videregivelse af personalets overvejelser om valg af aktiviteter. 
Aktivitetskalenderen vil ligge på hjemmesiden, efter at de sidste 
rettelser er på plads. 
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I forbindelse hermed godkendte forældrerådet at penge fra 
kagesalget skal bruges til julefrokost på hotellet for børnene. 
Det aftales at egenbetalingen pr. barn derudover ikke må 
overstige 30,- kr 
 

○ Lukkedag: 
Børnehaven holder lukket d. 23. december. De forældre som har 
et pasningsbehov skal sende en mail til Charlotte, som vil sørge 
for, at der er mulighed for pasning. 
Orientering herom på fredagshilsenen og til børnehavens 
fællesspisning d. 11. september. 
Der vil være almindelig tilmelding til feriepasning d. 2. og 3. januar 
2020. 
 
Arbejdslørdage: 
D. 28. sep og 5. oktober. 
Forældre skal melde sig til en af dagene. Personalet fordeler sig 
også på disse dage. 
Der er ønske om et nyt køkken i stuehuset.  
Dernæst er der ønske om et overdækket område på legepladsen.  
Nogle af arbejdsopgaverne på arbejdslørdagene kan få med 
disse ønsker at gøre, hvis det er noget vi vælger at gøre i år.  
 

4. Fællesspisning onsdag d. 11. september. 
Fordeling af opgaver.  
 

5. Oprettelse af en støtteforening for børnehaven. 
Forældreforspørgsel om det kan være en mulighed? 
Randi fortalte om hendes tanker om oprettelse af en støtteforening til 
børnehaven. 
Det blev aftalt at Randi laver et skriftlig materiale som Tina kan tage 
med til bestyrelsesmødet d. 7. november. 
Følgende tilbagemelding fra Jens: 
Der lægges op til, at man skal gøre sig tanker om en støtteforening for 
hele friskolen, som man på sigt kan bruge, hvis der fx skal søges fonde 
til byggeri mm. 
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Der blev orienteret om, at på friskolen tænker man fællesskab hele 
vejen fra børnehave til 9. klasse og at der ikke må tjenes penge kun til 
børnehaven. 
 

6. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte/Tina 
Ved sidste bestyrelsesmøde før sommerferien blev der talt meget om 
køb af ejendom og udvidelse af børnehaven.  
Succes med en stand ved “open by night” i Rødding.  
Skolen er kommet godt fra start med rekord antal indskrevne elever 162 
ialt.  
Alle barsler er afviklet og dermed er den faste kerne af medarbejdere 
tilbage på lærerværelset. Sofie og Karen er tilkaldevikarer. 
Lejrskole i uge 37 på Jegindø. Stor forældreopbakning til at tage med, 
hvilket er dejligt. 

 
     5. Runden rundt. 

Her har forældre mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med 
kommentarer til dagligdagen i børnehaven. 
 
Lise, Tina, Vibeke: intet 
 
Randi: 
Arbejdsgruppe til at søge fonde til legepladsen? - Charlotte følger op på 
dette. 
Legetøj med talater? - Der har været en grundig oprydning/rengøring i 
sommerferien. Der er ikke udarbejdet et faktablad. 
 
Ønske om bump på parkeringspladsen. - Dette ønske er pt skrinlagt. 
 
Dejligt med ringeklokke på toilettet. 
 
Fint med orientering på fredagshilsen om hvorfor nogle børn nogen 
gange er mere på tur end andre. 
 
Må forældrerådet arrangere en disco fest for børnene en eftermiddag? - 
Det blev aftalt at børnehaven vil bruge ideen til at arrangere en disco 
fest for børnene imens de er i børnehave - måske på vores planlagte 
omvendte dag. 
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Forslag om at forældrene skiftes til at være referent. - Det blev aftalt at 
Charlotte fortsætter som referent. Har man tilføjelser til referatet kan 
man enten sende en mail til Charlotte eller sørge for, at det bliver tilføjet 
inden referatet skrives under ved næstkommende forældrerådsmøde. 
 
Forslag om at forældrerådet igen skal arrangere et 
arrangement/foredrag for den øvrige forældregruppe. - Der undersøges 
pris på foredrag af Anette Prehn og Karin Torp. På næstkommende 
møde, vil vi alt efter pris snakke om, det er noget vi vil gå videre med. 
Vi har tidligere drøftet at vi om vi ønsker at kontakte ABC for at forhøre 
om de ønsker at vi kommer og pynter til fx jul. - Der blev aftalt at vi 
starter med at sørge for at der kommer en plakat op dernede med 
jævne mellemrum. Charlotte er ansvarlig. 
 
Oplever vi gentagne gange, at det er et problem at vores frugt kurv er 
tom? Personalet er rigtig glade for ordningen med at forældrene 
medbringer frugt. De gange hvor der mangler frugt, køber vi selv ind 
eller hænger en seddel på døren. Det plejer at hjælpe. Vi er ikke 
interesseret i hverken betalt frugtordning eller et afkryds system for 
forældrene. Vores frugtordning skal være tillidsbaseret. 
 
Bruger børnene ipad? Vi bruger pt en ipad, i forbindelse med en pause 
for et barn i børnehaven. Nogle gange inviteres der andre børn med. 
 

     6. Evt - dato for næste møde. 
 Mandag d. 4. november kl. 17.00 - 19.00 


