
Referat fra forældrerådsmøde  
 

Onsdag d. 2. september 2020 
 

kl. 17.00 - 19.00 
 

Vi mødes i Storegruppens lokale.  
 

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

 
Kaffeansvarlig: Nynne 

 
 

1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt. 
 

2. Nyt fra børnehaven 
○ Status i forbindelse med Corona. 

De seneste retningslinjer er opdateret d. 25. august 2020. 
Vi har ikke nogen børn, hvor der er påvist covid 19. 
Vi har flere børn, som er blevet testet. 
Vi holder fortsat børnene adskilt i børnehaven fra resten af skolen. 
Vi får svært ved at lave arbejdslørdage, som giver den trivsel vi ønsker os, 
samtidig med at vi kan være corona-sikre. 
Derfor er følgende arrangementer aflyst: 
Julecafe 
Fællesspisning 
Bedsteforældredage 
Forældrekaffe 
 
Der er pt ikke aflyst nogle af forårets i forvejen planlagte arrangementer.  

 

○ Antal børn  
Vi er pt 32 børn i børnehaven. 
Vi er kommet rigtig godt i gang med 7 nye børn efter sommerferien. 
Der er ledige pladser til kommende 0. klasse for børn født i årgang 2017 og 
2019, 2020. 
Der er ledig plads i børnehaven fra april 2022 - på visse årgange. 
Forældre skal altid henvende sig, for at få en snak om muligheden for 
optagelse. 
 

○ Ansatte 
Kristina er blevet færdig med hendes uddannelse til motorikvejleder. Vi 
fejrede hende på pædagogisk dag. 
Vi bruger Josefine Gram som vikar i børnehaven.  
Dernæst har vi brugt Mathilde Grønbech Sørensen som tilkaldevikar. 



Der er pt ingen praktikanter i børnehave og SFO. 
Birthe har meddelt at hun går på efterløn fra september 2021. 
 

○ Status på udvidelsesplaner. 
Vi har fået en tegning af den nye tilbygning. Den er sendt til kommunen. 
Men….. 
Der er åbnet mulighed for evt. at købe ejendomme langs Sdr. Allé og dermed 
få flere kvadratmeter, fremfor at bygge på vores matrikel, hvor der snart ikke 
er plads til at lege.  
 
Bestyrelsen ønsker en klar oversigt om hvilke bygninger/ klasseværelser der 
mangler at udvides, hvad ønsker vi os mest, samtidig med at Jens C 
undersøger de nye mulige investeringer. 
 

○ Kort orientering om Charlottes leder efteruddannelse. 
Dygtig underviser med fokus på det personlige lederskab. 
 

○ Orientering fra personalets pædagogiske dag lørdag d. 29.08.2020. 
Herunder orientering om temauger det kommende år i børnehaven. 
Kalender omdeles. Herunder orientering om tankerne bag vores temauger. 
Orientering om hvordan der på dagen var arbejdet med samarbejde og 
trivsel i personalegruppen. 
Kristina havde sørget for motoriklege og massage. 

 
○ Dagligdagen. 

Der er en rigtig god stemning i børnehaven. 
Vi har fokus på god hygiejne 
Vi har besluttet at vi fra oktober vil starte dagen indenfor i børnehaven. 
Vi er startet med igen at servere fredagsboller 
Stor succes med en alternativ arbejdsdag hvor vi fik fyldt nyt sand i 
sandkasserne og nyt faldsand under gyngerne. 
Pt samarbejder vi med en talepædagog fra Kolding kommune. 
 

○ Julefrokost 
Forældrerådet bakker op om at børnehaven går til julefrokost på hotellet med 
en egenbetaling på 30 kr. pr barn, som skal dække noget af udgiften. 

 
     3. Fodgængerfelt ved OL revision i Rødding - Randi og Charlotte 

Randi, Charlotte og Jens H har afholdt møde med Anders fra Vejen 
Kommune vedr vores ønske om et fodgægnerfelt ved OL Revision. Det kan 
tidligst blive i 2022, da alle projekter er sat igang. Anders gav klart udtryk for, 
at han godt kunne se at der var et behov. 
Der er igangsat en proces for at få udarbejdet en trafikpolitik for Rødding 
Friskole og børnehave. 

 
     4. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte 

○ Orientering fra sidste bestyrelsesmøde onsdag d. 26.08.2020: 



Snak om bygninger, corona, evaluering af første skoledag, 
trafik/fodgængerfelt. 
Positive tilbagemeldinger fra SFO. Der er lavet en pædagogisk læreplan. 
 
Planer for Bestyrelsesarbejdet i efteråret: 
Revidering af skolens vedtægter. 
Forældrefest som samler fællesskabet op efter corona.  
Foredrag / koncert/ fredags-jazz 17-21.  
Få de nye familier godt ind på friskolen. Venskabs/ambassadør-familier, der 
tager imod nye forældre. Noget man selv ønsker at være. Ideen er sat i sving 
klassevis, hvor der er erfarne forældre, som gerne vil være (den man altid 
må ringe til.) 
 
Husk referatet fra bestyrelsesmødet findes på vores hjemmeside. 

 
     5. Runden rundt. 

Randi: 
Randi spørger om hvad vores skoleparrathedsundersøgelse indeholder. 
Charlotte og Lianne orienterer herom. 
Det vil være en god ide hvis vi tidligt informerer om at børnene med fordel 
kan øve sig i at cykle, så de er klar til cykelture når de kommer i 
storegruppen. 
Randi har positive tilbagemelding fra nye forældre, der oplever at de 
ansattes pædagogiske tilgang til børnene i børnehaven er meget anderledes 
end der hvor de kommer fra.  
 
Nynne: 
Nynne er interesseret i at høre hvilke overvejelser og tanker vi har gjort os 
om at sikre at de nye børn bliver godt integreret i fællesskabet i børnehaven 
Forslag om at vi anskaffer os nogle små trafikskilte, når vi igen får vores 
cykler frem. Mikkel har nogle derhjemme som Nynne sender et foto af. 
Forslag om at vi igen har fokus på at lave artikler til avisen der fortæller både 
om vores børnehave og skole. Selvom vi pt er godt fyldt op, er det vigtigt 
med synlighed i lokalområdet. 
Invitation til at komme hjem i deres have og samle æbler. Ellers vil de gerne 
levere nogle som vi kan bruge. 
Forslag om at når børnene starter i børnehaven, får de en bog med en social 
historie om det at starte i børnehave.  
 
 
Simone: 
Dejligt at der altid er tid til at drøfte ting og udfordringer ved ens barn. Der 
udvises en oprigtig interesse i barnets trivsel, hvilket er dejligt. 
Temaet om Yoga og massage har været rigtig godt. 
 
Frands: 



Godt at der er fokus på efteruddannelse og spørger ind til, om der bliver lavet 
en langsigtet plan for om alle bliver efteruddannet. 

 
     6. Dato for næste møde. 

 Onsdag d. 18. november 2020 kl. 17.00 - 19.00. 
 Simone medbringer noget til kaffen. 


