
Referat fra forældrerådsmøde  
 

Onsdag d. 18. november 2020 
 

kl. 17.00 - 19.00 
 

Mødet blev afholdt billedkunst  
 
 

Deltagere:  
Frands, Lise, Randi, Simone, Charlotte og Kristina 

 
Afbud fra: Julie 

 
1. Referat fra sidste forældrerådsmøde læst op og godkendt. 

 
2. Nyt fra børnehaven 

          Status Corona: 
Vi holder fortsat børnehavens børn adskilt fra skolens elever. 
Kirsten har været konstateret positiv med Corona. Hun vender tilbage på arbejde 
mandag d. 23. november efter 14 dages sygemelding. Ingen børn eller øvrige 
ansatte har været smittet. 
Gode tilbagemeldinger fra forældre om måden, vi har informeret om de 
retningslinjer der har været for vores børn i SFO. 
 
Børn: 
Vi er pt 32 børn i børnehaven. Der starter 2 nye børn pr. 1. januar. 
Vigtigt at alle ved, at man altid skal henvende sig, hvis man har interesse i at blive 
skrevet op i børnehaven. Hvis vi har familier der får besked om, at der ikke er plads 
og at de derfor kan blive skrevet på venteliste, er det vigtigt at fortælle dem, at når 
vi tilbyder pladser så afhænger det af om der er ledige pladser på de enkelte 
årgange. Derfor kan man måske kende nogen der får en plads, men at deres barn 
er født i et andet årstal end ens eget barn. 
 
Der afvikles pt. forældresamtaler. Børnehavens ældste børn har lavet en 
skoleparathedsundersøgelse, som fremlægges til forældresamtalen. 
Vi sender alle (de blå) børn videre i skole/storegruppe til april 2021. 
Børnehavens ældste børn har deltaget i materiale vedr. Lege og 
Læringsmiljøvurdering, som vi har fået lov at være med i af Vejen Kommune. Rigtig 
gode spørgsmål som har givet anledning til gode refleksioner i personalegruppen 
 
Ansatte: 
Christopher Schmidt er vikar i SFO og børnehave. De ansatte er meget glade for 
ham.  
 
Ingen julefrokost for de ansatte. Børnehave og SFO personale spiser lidt julemad i 
forbindelse med deres personalemøde i december. 



 
Alle ansatte er inviteret til medarbejdersamtale inden jul. 
En god og tilbagevendende snak med alle de ansatte. I januar bruges der tid på et 
personalemøde til at samle op og tale om hvad der “rører sig” på godt og ondt. 
 
Vi har i forlængelse af vores pædagogiske dag, hvor vi bl.a talte om arbejdsglæde 
lavet en lille film der beskriver de ansattes arbejdsglæde i SFO og BHV. Filmen blev 
fremvist for forældrerådet og modtaget med stor ros.  
Den skal bruges på vores hjemmeside og Facebookside. Fordi med så engagerede 
medarbejdere - kan man ikke være i tvivl om at det også er et godt sted for børn. 
 
Charlottes efteruddannelse er udsat 
 
Temauger: 
 
Vi har haft temauge “Min Familie”. Vi har været kreative, fortalt fortællinger og spillet 
små skuespil om “hverdagen” i familierne. 
 
Vi haft tema om Peter Plys og 100 meter skoven. Fin artikel i avisen. 
 
Jul: 
Vi skal på “alternativ” juletur, hvor vi finder Nisse Signe og Nisse Dres. Vi har i år 
valgt ikke at samle børnene i forældres biler for at køre på bondegårdsbesøg hos 
familien Kühne. 
I stedet går vi til spejderhytten, hvor vi finder nisserne og spiser æbleskiver. 
 
I stedet for at gå på hotellet, har vi valgt at bestille en platte til hvert barn. 
Derfor vil vi igen bede om en forældrebetaling på 30 kr pr. barn. 
 
Børnehaven går ikke i kirke op til jul. Vi har i stedet aftalt, at Maja Lomholdt (Hans 
Folkes mor, som er præst) kommer på besøg en af juledagene i børnehaven og 
fortæller. 
 
Tina Kühne laver risengrød til børnehavens børn fredag d. 18. december.  
 
Der er pasning for tilmeldte børn d. 21. - 23. december. 
 
Status på udvidelsesplaner: 
Taget på Loen/Gymnastiksalsbygning er så dårligt, at det skal renoveres med det 
samme, hvilket er en uforudset udgift. 
Jens har været til møde med kommunen vedr helhedsplan over vores bygninger. 
Loen er ikke fredet. Men vi skal bygge efter de gældende byggeregler. 
Vi er nødt til at få et tilbud på tag-opgaven, inden vi ved hvordan vi skal prioritere 
øvrige byggeopgaver. 
Der er planer om at købe en naboejendom.  
Der er planer om at købe noget jord af en nabo.  
Dernæst er der byggetanker om et klasselokale på loftet over værkstedet.  



 
Generelt: 
Vi har fået lys på parkeringspladsen ved gavlen af stuehuset og lys i vores 
udendørs skur. Det er rigtig dejligt. 
 
Vi har besluttet at ændre børnehavens åbningstid pr. 1. januar 2021, således at vi 
hver dag har åbnet fra kl. 6.15. 
Dette er udsprunget af, at vi gerne vil indhente det fulde kommunale tilskud. 
Tilskuddet beregnes ud fra vores åbningstid sammenholdt med de kommunale 
daginstitutioners åbningstid. 
 
SFO har deltaget i kommunens trafik tegne konkurrence, så vi på den måde gør os 
bemærket i fht til vores fodgænger ønske. Dernæst er der dd set to kommunale 
medarbejdere tjekke huller mm på Tingvej. Måske er der et nyt lag asfalt på vej. 
Anders fra Vejen kommune gav ved sidste møde vedr fodgængerovergangen 
udtryk for at det var tiltrængt. 

 
     3. Nyt fra bestyrelsen ved Charlotte 

Vi har ansat Peter Dyrby Møller som lærer. Han starter efter nytår, så han får 
afsluttet godt på efterskolen, hvor han er. 
Nina stopper 4. december. Skolen får en forældre - Karsten Strandridder ind som 
ekstra idrætslærer i nogle af de timer som er i overskud i 7. + 8. kl. til Peter starter 
op. 
Elena er i denne uge startet op igen med få timer. 
Vi har fået et fint reklamebanner sat op i hallen og donerer derudover kr. 15.000 til 
Rødding Centret ifm. deres indsamling til støtte for deres byggeplaner.   
Bestyrelsen arbejder dernæst med udkast til vedtægtsændringer. 

 
     4. Orientering om Sansemotorik ved Kristina 

Kristina fortalte hendes uddannelse og hvilke grundlæggende tanker der arbejdes 
ud fra i teorien og grundmotorik. Kristina er rigtig glad for at kunne bruge hendes 
efteruddannelse både i skole, SFO og børnehave. 
Der er bred enighed blandt forældrene om at det er en spændende viden som 
Kristina bidrager med og spændende at følge om det fremadrettet får mærkbar 
indvirkning på de børn som sendes videre i skolen. 
 
 

     5. Runden rundt. 
 Alle: 

Forældrerådet har indstillet børnehaven til prisen “Årets daginstitution”. Processen 
er forsinket pga af Corona og prisen uddeles derfor samlet for 2020 og 2021. Vi må 
derfor afvente i spænding, om udfaldet. 
Randi vil sørge for at sende det indsendte materiale til Charlotte så børnehavens 
personale kan læse det.  
 
 
 



Nynne: 
Nynne er desværre forhindret i at deltage i aftenens møde men har sendt nogle 
spørgsmål og overvejelser via mail til Charlotte. Nogle af spørgsmålene er besvaret 
ovenfor i “nyt fra børnehaven”.  
Nynne synes, at det var dejligt, at forældrerådet samarbejdede omkring indstillingen 
til “Årets daginstitution. En ekstra tak til Lises søster som læste materialet igennem 
og rettede til.  
 
Nynne foreslår, at børnehavens personale både kompenseres for tøj og fodtøj, nu 
da der er fokus på udeliv.  
Til det svares, at børnehavens personale både får skitøj og regntøj, hvilket de 
ansatte er meget glade og taknemmelige for. Det får man nødvendigvis ikke, hvis 
man er ansat i kommunal regi. Vores tøj bliver bestilt med logo, så der også er en 
“reklame værdi” hvis tøjet bruges andre steder. Der er bred enighed om at de 
ansatte selv skal købe deres fodtøj.  
 
Med hensyn til nissehuer osv. Er det muligt for børnehavens børn at have med i 
dec. grundet Corona? Børnene må meget gerne medbringe nissehue til eget brug i 
december. Vi sidestiller det med at de også har egen vinterhue på.  
 
Oplever børnehaven, at vi forældre ikke er gode nok til at tage blå futter på eller 
skoene af, når vi henter/aflevere? Er der behov for, en lille kærlig reminder? Til det 
svares at vores blå futter udelukkende er et tilbud. Det er ikke et krav, at forældrene 
tager dem på. Vi har flere måtter som man kan tørre sko og støvler af på og vi 
oplever ikke at der er masser snavs og skidt på gulvet i børnehaven pga. forældres 
fodtøj. 
 
Lise: 
Lise foreslår at forældre engang imellem beskriver hvordan de oplever fællesskabet 
på Friskolen og at det sættes på fredagshilsenen så andre forældre kan læse det.  
 
Randi: 
Forslag om at der bliver lavet en artikel til avisen om Kristina og hendes 
motorikvejleder uddannelse.  
 
Randi forhører om Kristina har en tilbagemelding fra Forum Rødding vedr. 
fodgængerfeltet i Rødding. Kristina skal til møde i Forum Rødding i denne uge og 
vil tage punktet med.  
 
Randi minder om, at vi skal huske at der er mulighed for at søge fonde hvis vi 
ønsker os et klatretårn eller lign til legepladsen.  
 
Randi har hørt at forældre har været irriteret over garderobe forholdene ved 
indgangen til SFO. Det er glædeligt at der nu er opsat hylder. 
 
Randi har gjort sig tanker om hvordan nye familier kan blive integreret nu da de ikke 
kan være en del af de store fællesarrangementer som pt er aflyst pga corona. En 



længere snak herom fører til forslag om at nye familier kan få lov at hænge en 
seddel op i børnehaven om hvem de er og hvor de bor. Charlotte og Kristina vil 
arbejde videre med ideen i børnehaven. 
 
Frands: 
Der bliver spurgt til om vi er opmærksomme på om det legetøj vi modtager ikke 
indeholder farlige stoffer for børn. Charlotte fortæller at vi er opmærksomme på 
problematikken og at vi er blevet skarpere på at sortere, når vi modtager aflagt 
legetøj. 
 
Simone: 
Det er dejligt at man altid føler sig velkommen i børnehaven.  
Dejligt at man kan deltage i morgensamling. Her finder man ud af, at der altid er en 
mening med de ting vi laver.  
Simone har dernæst bemærket at vi er meget gode til at give plads til børns 
forskellighed. 
 
 

     6. Evt - dato for næste møde. 
Onsdag d. 24. februar 2020 kl. 17.00 - 19.00 
Lise medbringer noget til kaffen, da det er hendes sidste møde i denne omgang. 

 


