
Referat fra forældrerådsmøde  
 

Tirsdag d. 16. juni 2020 
 

kl. 17.00 - 19.00 
 

Mødet blev afholdt i storegruppen 
 

Forældre: Frands, Lise, Randi, Simone og Nynne 
Ansatte: Charlotte og Kristina 

 
Kaffeansvarlig: Charlotte 

 
1. Konstituering af forældrerådet. 

Først en kort orientering om forældrerådets vedtægter og rolle. 
Formand: Randi Philipp 
Næstformand: Lise Monrad. 
Medlem af forældrerådet:  
Julie Nynne Gejl Harild, Frands Lomholt, Simone Hundevad Andersen. 
Personalerepræsentanter:  
Kristina Arndal og Lianne Sørensen skiftes til at deltage i møderne 
Charlotte deltager i alle møderne. 
 
I nærmeste fremtid vil vi tage foto af forældrerådets medlemmer sammen med 
deres børn, hvorefter vi vil få lavet en plakat til børnehaven. 
 

2. Referat fra sidste forældrerådsmøde læses op. 
 

3. Nyt fra børnehaven 
          

○ Status i forbindelse med Corona 
Den 11. marts. fik vi af statsministeren meddelelse om at vi skulle lukke de 
danske daginstitutioner. 
I perioden herfra og frem til d. 15. april hvor vi lukkede op igen, blev tiden 
brugt således: 
Udarbejdelse vores styrkede læreplan. 
Kristina brugte meget tid på at udarbejde vores motorik folder. Andre 
fordybede sig i faglitteratur og nogle sørgede for praktisk arbejde som fx 
oprydning/rengøring. 
Da vi fik besked om, at vi var en del af første fase af den gradvise genåbning 
fik vi første vejledning.  
For at vi i personalegruppen var klædt på til opgaven afholdte vi mange 
online møder.  
Dagen før opstart var alle på arbejde, hvor vi både fik talt om hvordan 
dagligdagen skulle fungere og ordnet de sidste praktiske detaljer. 

○ Antal børn  



Vi har ingen ledige pladser i børnehaven.  
Skolen har rekord antal elever til skolestart: 170 elever. 
Den 1. august starter der 7 nye børn i børnehaven fordelt på alle årgange. 
De blå som starter i skole 2021 er fyldt op og der er venteliste til skolestart. 
Herunder en overordnet snak om vores udvidelsesplaner. 

○ Ansatte. 
Ved genåbning ansatte vi Ida i børnehaven og Josefine i storegruppe og sfo 
til at hjælpe med rengøring og vask af legetøj. 
Ida stoppede efter eget ønske - men også på et tidspunkt hvor der blev 
lempet lidt på det daglige antal rengøringer. 
Josefine fortsatte og vi har tilbudt hende vores medhjælper stilling i SFO fra 
august. En stilling som vi hvert år sørger for bliver besat til et ungt 
menneske, som kan bruge det som springbræt til videre uddannelse. 
Josefine vil også være vikar i børnehaven om formiddagen. 
Pt har vi en pige i praktik 15 timer pr. uge. Det afsluttes med udgangen af 
uge 27. 
Pt ingen praktikanter til august. 
Kristina skal færdiggøre sin motorikvejleder uddannelse til efteråret. 
Charlotte skal på leder-efteruddannelse arrangeret af friskoleforeningen i 
efteråret. For første gang har de lavet et forløb for ledere over flere dage. 
 

○ Temauger. Dagligdagen i børnehaven. 
Udeområdet er dejligt.  
Vi har fordybet os i forskellige temaer og haft fokus på det pædagogiske 
grundlag. 
Forældrene fortæller at det har været gode temauger og at der er blevet 
skabt et godt og hyggeligt udeområde for børnene. 
Fint med orientering om temaugerne via fredagshilsenen. 
 

○ Den styrkede pædagogiske læreplan. 
Kort gennemgang af udviklingen fra den første læreplan i 2008 til i dag. 
Det er et krav at alle daginstitutioner udarbejder en styrket pædagogiske 
læreplan. Vi har fået lavet et gennemarbejdet materiale hvor alle ansatte har 
ejerskab. 
Den skal revideres og gennemgås hvert år. 

○ Tilbagemelding fra det pædagogiske tilsyn d. 27. maj 2020 
Ved tilsynet blev der lavet en gennemgang af godkendelseskriterier samt en 
gennemgang af den styrkede pædagogiske læreplan. 
 

○ Sommerferiepasning 
Vi har fået alle besvarelser tilbage på behovet for sommerferiepasning.  
Medarbejderne kan ønske ekstra ferie og alle har fået deres ønsker opfyldt. 
 

4. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte 
Herunder bl.a.:  

○ Generalforsamling 
Årets generalforsamling blev afholdt på en anderledes måde i år pga corona. 



○ Kontaktperson fra bestyrelsen: 
Kasper Hofer Østergaard. Far til Theodor i storegruppen og Vilfred i 
børnehaven. 

 
     5. Runden rundt. 
 

Her har forældre mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med kommentarer til 
dagligdagen i børnehaven. 
 
Randi: 

● Forslag til emneuger: Trafik, Nordisk Mytologi 
● Bedsteforældredage: Randi vil opfordre til at bedste-fædrene også deltager 

fra hendes familie. Vi oplever at der kommer mange både bedstemødre og 
bedstefædre på besøgsdagene. 

● Forslag om en alternativ kagekonkurrence. Vi taler om at vi kan indtænke 
noget alternativt til vores fællesspisning til efteråret. Ikke nødvendigvis 
kagekonkurrence men evt et stjerneløb rundt på skolen. - Hvis Corona 
tillader det. 

● Stor ros til personalet for håndtering af corona situationen. 
● Påskehilsen med påskeæg og frugtpose med tuch, var et stort hit. Det var en 

positiv overraskelse 
● Stor ros til Kristina både for mails under corona perioden og en meget flot 

motorik folder. Det har alt sammen givet stof til eftertanke. 
● Randi vil gerne arbejde videre med et muligt fodgængerfelt ved OL revision. 

 
Nynne:  

● Nynne efterspørger om man kan vide om børnene er inde eller ude når man 
kommer om morgenen. Svaret hertil er at vi pt altid er ude fra kl. 7.30. Hvis 
der regner har vi I enkelte tilfælde været indenfor om formiddagen. Man er 
velkommen til at ringe til børnehaven hvis man er tvivl om man skal have alt 
ude-tøjet på hjemmefra. 
Personalet skal inden længe drøfte hvilke tiltag fra corona tiden som skal 
tages med i børnehavens videre dagligdag. Forældrene orienteres herom 
inden sommerferien via fredagshilsenen. 
 

Lise: 
● Det har været positivt og trygt at komme tilbage efter Corona. 
● Obs på at de store børn - har brug for hjælp til oprydning i deres “nye” 

gardrobe. 
Simone: 

● Trygt at møde ind efter corona.  
● Skøn video med vaske fingre vejledning. 
● Udelivet er rigtig godt. Det må meget gerne vare ved efter Corona. 
● Foredraget med Karin Torp var rigtig godt. Noget lignende må gerne 

arrangeres igen. 



● Forslag om at lave en ønskeliste/efterlysningsliste med ting vi mangler. Der 
kunne være forældre som har noget liggende. Hertil svares at vi ofte bruger 
vores fredagshilsen når vi står og mangler ting til temauger eller andet. 
Dernæst oplever vi at der er rigtig mange som henvender sig til os, når de 
har brugt legetøj som de gerne vil videregive til børnehaven. 

 
Frans: 

● Er interesseret i at høre om det har været svært at finde på nye ideer til 
børnehavens “nye” hverdag. Hertil bliver der svaret, at det er godt engang 
imellem at skulle tænke anderledes og at børnene virkelig har fundet sig 
tilrette med de legeredskaber og naturmaterialer vi har tilbudt. 

 
     6. Evt - dato for næste møde. 
 Onsdag d. 2. september 17.00 - 19.00 


