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Referat forældrerådsmøde  
 

Mandag d. 4. november 2019 
 

kl. 17.00 - 19.00 
 

Mødet blev afholdt på loftet i stuehuset 
 

Forældre: Vibeke, Lise, Randi og Diana 
Ansatte: Charlotte og Kristina 

Afbud fra: Tina  
 

 
1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt. 

 
2. Nyt fra børnehaven: 

        Antal af børn: 
Der er en ledig plads i børnehaven til et barn som har alder til at starte i 
skole til august. Derudover er der ledige pladser i til april 2022. 
Kort information om at klassestørrelsen i 0. klasse er 16 elever + 2 
søskende pladser. 
 
Personale: 
Alle medarbejdere i børnehave og SFO er inviteret til MUS samtale i 
den kommende tid. Personalet har forud for samtalen taget en 
styrketest, hvor der bliver kigget på den enkelte medarbejders styrker.  
Efter afholdelse af MUS samtaler er bliver der lavet en kort opsamling til 
et personalemøde. 
Dernæst har alle ansatte på hele friskolen udfyldt et spørgeskema ifht 
Arbejdspladsvurdering (APV) 
 
Status på udvidselsesplanerne: 
Børnehaven har meddelt bestyrelsen, at de ønsker at udvidelsen af 
børnehaven skal være i hele stuehuset. Derfor har flere byggeudvalget 
kigget på forskellige andre muligheder. PT arbejdes der på at få klarlagt 
hvordan det kan lade sig gøre. 
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Temauger: 
Vi har senest haft temauger om skov og insekter.  
Det har været lærerigt ift de styrkede læreplaner og personalet har  
brugt tid på at tale om evalueringskultur ifht til Liannes kursus.  
Vi er i gang med temaet: “Når jeg bliver gammel”, og i den forbindelse 
også begyndt at forberede os til bedsteforældredagene.  
Dernæst har vi travlt med at forberede os på at Kronprinsesse Mary 
kommer til Rødding. 
 
Kommende tid: 
Julefrokost på Hotel Rødding onsdag d. 11. december 
Vi finder nisserne hos Matias Kühne onsdag d. 27. november. 
Fokus på selvhjulpenhed hos børnene. 
Salmesang i Rødding kirke tirsdag d. 5. november og tirsdag d. 10. 
december. 
Indskrivningsmøde d. 21. november: Vi laver opslag på facebook og 
hænger en plakat op i Spirehuset. 
 
Forældresamtaler: 
Alle forældre er inviteret til forældresamtaler. Noget som er højt 
prioriteret og ligger i god tråd med friskolens værdier om samtale og 
dialog. 
 
Legepladsudvalg: 
Kristina er udvalgt som tovholder i vores legepladsudvalg.  
Vi har i den forbindelse talt om, at få lavet en helhedsplan over hvad vi 
kunne tænke os.  
Vi vil når den er lavet have et større overblik over, hvad vi vil søge 
fonde til at få lavet/bygget. 
 
Andet: 
Kort snak om friskolens værdier og overvejelser når familier af 
forskellige årsager stopper på friskolen. 

  
3. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte. 

Orientering om tankerne bag forældremødet d. 12. november: 
Vi havde en snak om spørgeskemaets udformning, idet Børnehavens 
forældre synes at den henvendte sig meget til skole familier.  
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Dernæst en snak om fredagshilsenen og den information man som 
forældre får herigennem. Der er generelt en stor tilfredshed blandt 
forældrene i forældrerådet. 
Støtteforening: Randi har aftalt at mødes med Jens for at få fortalt om 
hendes ideer bag en støtteforening. Hvis vi på sigt skal have en 
støtteforening skal det være for hele friskolen og den skal evt bruges til 
at søge fonde og anden indtjening til skolen. 

 
4. Foredragsaften 

Randi Philipp med i et event udvalg med Maja Lomholdt og Sonja 
Godthardsen. Randi har undersøgt priser på foredrag med Anette 
Prehn. Hun koster 23.000 + moms + transport + en overnatning. Vi 
vurderer derfor at det bliver for omkostningsfuldt. Randi undersøger 
hvad Karin Torp koster til næste forældrerådsmøde. 
 

5. Orientering om Kristinas motorik kursus 
Kristina er meget taknemmelig for at få lov til at uddanne sig til 
motorikvejlder. Hun gennemgik noget af det hun er blevet undervist i og 
fortalte om kommende reflektionsopgave.  
Dernæst har Kristina fokus på indretning af legepladsen, således at vi 
sikrer os at flere forskellige motorisk færdigheder bliver trænet. 
Forældrene giver udtryk for at det er dejligt at det har fremgået på 
fredagshilsenen at Kristina har været på kursus og at man som forældre 
er opfordret til at spørge hvis man har spørgsmål eller brug for råd og 
vejledning ift. ens barns motorik. 

 
     6. Runden rundt. 

Randi:  
● Forslag om at man bruger seniorjobere, til at hjælpe med at passe 

børn. Børnehaven giver udtryk for at vi er pt både har 
erhvervspraktikanter og virksomhedspraktikanter og derfor ikke 
har brug for flere til at hjælpe til. 

● Er det en mulighed at børnehaven får taget et gruppefoto det år 
fotografen ikke kommer? Vi aftaler at det kan selvfølgelig godt 
lade sig gøre. Vi spørger Michell Boysen (Marias far) eller Pia 
Strandridder om de vil tage et billede en dag hvor alle børn er i 
børnehaven. 

● Dejligt at hente to glade børn hver eneste dag. 
● Dejligt at vi prioriterer at afholde forældresamtaler. 
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● Det var en meget positiv oplevelse at høre om Liannes arbejde i 
sproggruppen til vores fællesspisning. 

● Storegruppe opstart når børnehaven udvides er klart at 
foretrække, at det kommer til at foregå i stuehuset således at 
nogle børn ikke skal være i en gruppe for sig uden for stuehuset 
et helt år forud for skolestart. 

 
Vibeke: 

● Dejligt at der er fokus på motorik.  
● Positivt at man får små opgaver med hjem fra sproggruppen. 

 
Diana: 

● Ift til tanker om nye legeredskaber på legepladsen ønsker Diana, 
at vi fortsat har fokus på, at der ikke skal være legetøj og 
redskaber over alt. Vigtigt med “selvopfundet” leg med 
træstammer, juletræer mm. 

● Engang var der en arbejdslørdag kun for børnehave og SFO. Det 
var en meget positiv oplevelse, hvor man får tæt kontakt til de 
øvrige forældre der har børn i samme alderstrin som en selv. 

 
 
 

     7. Evt - dato for næste møde. 
 Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 17.00 - 18.50. 
 Vibeke medbringer noget til kaffen. 


