
Referat fra forældrerådsmøde  
 

Onsdag d. 19. februar 2020 
 

kl. 17.00 - 18.50 
 

Vi mødes i storegruppen 
 

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

 
Kaffeansvarlig: Vibeke 

 
1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt. 

 
2. Nyt fra børnehaven 

○ Der er aftalt med Michelle (Marias Far) at han kommer og tager et billede af 
børnehavebørnene i løbet af marts inden st. gruppen starter.  
 

○ Der er arbejdslørdag d. 18. april og 2. maj. Fra skolens side er der ønske om 
at arbejdslørdage er på tværs af alle årgange. I dette forår har det ikke været 
muligt at lave det med tre ugers mellemrum. 
Der er mange opgaver til de kommende arbejdslørdage. Både i aftægten og i 
børnehaven - både indendørs og udendørs. 
 

○ Antal af børn 
Vi er pt 35 børn i børnehaven. 
Vi har fået dispensation til at være 1 mere pga en skoleudsættelse. 
Vi får to nye børn i vores st. gr til april ellers starter der først 4 børn i bhv 1. 
maj og herefter kommer de jævnt fordelt hen over efteråret og foråret 2021. 
Vi har plads til et barn i årgang 2016 fra 1. april 
 

○ Status på udvidelsesplanerne/Legeplads 
Vi har modtaget tegninger fra Ellegaard. Disse blev gennemgået. 
Legepladsudvalget har ikke de store planer før vi har den nye bygning og vi 
finder ud af hvilke behov der opstår i forbindelse hermed.  
Pt har der været fokus på foranderlighed. Forskellige flytbare gynger og 
juletræer. Samt vores nye overdækkede skur. 
Det eksisterende cykelskur skal fjernes til kommende arbejdslørdage. 
 

○ Temauger 
Vi er kommet godt igennem julen. Det har været positivt at lave julegaver 
sammen med bedsteforældrene. 
Vi startede året med kunst og kreativitet hvor vi afprøver alle mulige former 
for materialer. Ler, stof, maling, vandfarve. På skulptur tur i Rødding. 
Børnehavens fødselsdag - Omvendt dag. 
Genforening. Dejligt tema og meget aktuelt 



Fastelavn. 
Næste tema fra starten af marts er Afrika 
 

○ Orientering og debat om regeringens aftale om at fordelingen af 5 millioner 
kroner til hæve normeringen i daginstitutionerne ikke tilfalder de private 
institutioner. Friskoleforeningen er på banen for at tydeliggøre at dette ikke er 
rimeligt. 
 

○ Kort orientering om at der på landsplan er lavet nærmere undersøgelse om 
at hver 10 barn mellem 5 - 7 år vurderes at have behov for fuldtids eller 
læsebriller. Personalet kan være behjælpelig med at spotte disse problemer. 

 
○ Personale. 

Vi har lige nu 2 i virksomhedspraktik.  
Hele friskolen har modtaget Mangfoldighedsprisen fra Vejen Kommune, for 
netop at kunne rumme mange forskellige medarbejdere. 
 

○ Fyraftensmøde d. 27. februar kl. 16.30 - 17.00 vedr. feriepasning 
Jens deltager. Forældre fra bestyrelsen og børnehavens forældreråd 
behøver ikke deltage men er velkomne. 
 

○ Regionsmøde d. 12. marts 2020 på Rødding Friskole 
Information om formen på årets regionsmøde. 
Praktisk hjælp fra både bestyrelsen og forældrerådet. 

 
○ Pædagogisk dag d. 27. marts 2020. 

Pædagogisk dag skal især omhandle udarbejdelsen af den styrkede 
pædagogiske læreplan. Der vil være mulighed for at få ens børn passet af 
vikarer ellers opfordrer vi til at man om muligt holder en fridag. Dette 
præciseres på kommende fredagshilsen. 
 

○ Status i udarbejdelsen af den styrkede pædagogiske læreplan. 
Vi skal være i mål med første udkast juni 2020. - Vi har brugt tid på vores 
personalemøder, hvor vi bl.a. har snakket om børns leg.  
Vi er i Vejen kommune koblet op på systemet fra Rambøll: Hjernen og 
Hjertet, hvori der er en skabelon vi kan skrive i. 
. 

○ Pædagogisk tilsyn mandag d. 30. marts 2020. 
Besøg af pædagogisk konsulent fra Vejen Kommune. 
Fokus på at vi opfylder de lovmæssige krav og dernæst en snak om de 
styrkede pædagogiske lærerplaner. Konsulenten deltager ved vores 
morgensamling kl. 9.00. Forældre fra forældrerådet opfordres til at være med 
til morgensamlingen, hvis man har tid. 
 

○ Fællesspisning mandag d. 30. marts 2020. 
Afslutning for kommende skolebørn.  
Forældrerådet mødes kl. 16.00. 



○ Mus 
Orientering om mus samtalerne og styrketesten. 
Fem særligt gode og gennemgående udsagn fra mus samtalerne blev 
fremvist. 

 
○ Kursus 

Kristina skal på efteruddannelse i næste uge vedr. motorikvejleder 
uddannelsen. 
Lianne og Kirsten skal på kursus arrangeret af dansk friskoleforening om 
overgange fra børnehave til skole samt legens betydning. 
 

 
3. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte/Tina. 

○ Bestyrelsen har besluttet at ændre betalingen til sfo, således at det fra næste 
skoleår bliver en tvungen del af skolepengene. Dog er betalingen til 2. og 3. 
klasse væsentlig mindre end den er pt. 

  En længere snak om fordele og ulemper herved.  
  Forældrene orienteres om denne ændring ved generalforsamlingen. 

○ Generalforsamling d. 28. april 
○ Støtteforening 

Randi har fundet forskelligt materiale fra andre friskoler frem om oprettelse af 
en støtteforening. 
Oprettelse af en støtteforening skal debatteres i bestyrelsen. 

 
 

4. Evaluering af vores foredrag med Karin Torp. 
○ Karin Torp var en kæmpe succes og en dejlig aften hvor vi åbnede dørene 

på friskolen for mange udefra kommende gæster. 
○ Der var i alt 113 tilmeldte 
○ Der blev solgt 56 kuverter kaffe og kage 
○ 19 ud af 35 børns forældre fra børnehaven var repræsenteret. 

 
     5. Runden rundt. 

Diana:  
Genforenings temaet har været helt fantastisk og lærerigt. 
Opmærksomhed på ikke at lave kønsstereotype udflugter og aktiviteter. 
 
Randi. 
Tema uger er super godt 
Bedsteforældredagene var gode både for børnene og bedsteforældrene. 
En kort snak om lovgivningen og brugen af selepuder i private biler. 
Trafik/Fodgængerovergang ved busstoppestedet ved slagteren. Forældre er blevet 
opfordret til at give deres tilkendegivelser via link på fredagshilsenen. 
 
Vibeke: 
Mads Emil har gået 1 år i børnehaven og det har været fyldt med gode oplevelser. 
Dejligt at de ansatte er opmærksomme på at børnene skal få øje på hinanden. 



Temaugerne er givtige ift. viden og nysgerrighed. 
Der er et højt aktivitetsniveau og god organisering heraf. 
Dejligt at der er fokus på motorik. 
 
Tina Kühne 
Tak for 10 år i børnehaven. 
Børnehaven gør´ en forskel! 
Dejligt at der er fokus på ordenligt sprog og god opførsel 
 
Lise: 
Lise er enig i ovenstående og glæder sig over at hun har en pige som er meget glad 
for at gå i børnehaven. 
 

     6. Evt - dato for næste møde. 
○ Næste møde onsdag d. 6. maj 2020 kl. 17.00 - 19.00 

Ved generalforsamlingen orienteres nye medlemmer i forældrerådet om 
datoen. Ved næste møde skal vi bl.a. snakke om kagekonkurrencen til 
Ladefestival d. 13. juni 
 


