
Referat 
Fyraftens-forældrerådsmøde  

 

Tirsdag d. 13. april 2021 
 

kl. 16.00 - 17.00 
 
 

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

 
Afbud: Lise 

 
1. Orientering fra børnehaven 

          
○ Temauger 

Efter juleferien har vi haft tema om dans, fastelavn, påske og nu har vi 
tema om bondegården. Næste tema er sørøvere. 
 

○ Afslutning for kommende storegruppe børn. 
Vi fik afholdt en god afslutning for vores kommende storegruppe børn. 
Dejligt med aktiviteter fordelt ud over hele dagen. 
 

○ Antal børn  
  Vi er pt 27 børn i børnehaven. Pr. 1. september er vi fyldt op  

med 34 børn. 
 

○ Velkomst nye børn. 
Nyt tiltag i børnehaven hvor nye familier har mulighed for at hænge et 
opslag på døren i børnehaven med navn og billede af familien mm. En 
ide der tidligere er foreslået i forældrerådet. 
 

○ Ansatte 
Tina skal i gang med en efteruddannelse til Pædagogiske Assistent til 
august 2021. Josefine Gram har fået tilbudt Tinas timer i børnehaven 
under hendes uddannelse. 
Ane har ligeledes fået tilbudt denne efteruddannelse efter at Tina er 
færdig med hendes uddannelse. 
 
Der er en proces i gang med ansættelse af Birthes stilling i SFO. 
Vi har i alt modtaget 82 ansøgninger 
 
Der bliver en årspraktikant stilling fra den frie lærerskole i skolen. 
Det er en stilling som udløses af at Elena går ned i tid og at Rebecka 
skal på barsel. 
 
 



○ Corona. 
Børnehaven følger løbende de retningslinjer som gælder for 
daginstitutioner. De ansatte opfordres kraftigt til at lade sig coronateste 
2 gange ugentligt. Der er et tilbud om test på skolen mandag og 
torsdag. 
 

○ Byggeri.  
Vi er meget tilfredse med vores nye tag på gymnastiksal bygningen. 
Ellegård er på opgaven, vedr. byggeri til storegruppen og to 
klasselokaler.  
Dernæst er vi i gang med at få fræset og på sigt skal der såes græs i 
det nye stykke jord vi har købt.  
 

○ Rødding Friskolen fylder 75 år d. 16. september. Det markeres som en 
intern begivenhed. 
 

 
     2. Orientering om valg til generalforsamling og forældrerådet  

samt nyt fra bestyrelsen v/Charlotte 
 
Alle forældre er orienteret om kommende generalforsamling via vores 
fredagshilsen. Til mødet blev der lavet en kort gennemgang af forløbet. 

 
Generalforsamlingen den 27. april 2021, afholdes virtuelt på youtube kl. 
19.00.  
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål via chat. 
  
Opstilling. 
Den første fase i afviklingen er, at vi skal have alle, som gerne vil stille op til 
valg til skolens bestyrelse og/eller børnehavens forældreråd til at melde sig. 
Når man melder sig, skal man på maks. 20 linjer beskrive; hvem man er, 
hvem man er forælder til og hvad man brænder for at lave i 
bestyrelsen/forældrerådet.  
Send en mail til kontoret senest den 16. april kl. 10.00.   
Det er en god ide at opfordre andre, man gerne vil stemme på, til at stille op, 
men de skal selv indsende deres opstilling. 
  
Herefter sendes en mail til alle forældre med et link til stemmesedlen og 
kandidatinformation. 
  
AFSTEMNING 
Der vil kunne stemmes i perioden fra den 16. april og indtil den 27. april 
kl.13.30. 
Man stemmer ved at møde op og aflevere stemmesedlen og blive krydset af 
på forældrelisten. 
Børnehavens stemmekasse forbliver i børnehaven hele dagen. Har man ikke 
sin stemmeseddel med, så har vi ekstra liggende. 



 
DEBAT OG SPØRGSMÅL 
2 eftermiddage - den fredag den 23.april kl. 12.30-14.00. og onsdag den 26. 
april fra kl 13.00 -15.00 vil repræsentanter fra bestyrelsen, sammen med Jens 
være at finde i gårdspladsen. Der vil være en kop kaffe og man kan komme 
og debattere med os og stille spørgsmål.   
 
Der skal vælges mindst 4 forældre til forældrerådet. Men der må gerne være 
flere forældre. 
Følgende fra forældrerådet genopstiller: 
Randi, Simone, Nynne 
Forældrerådet bliver enige om at kontakte nogle af de nye familier vedr. 
opstilling til forældrerådet. Dernæst opfordres ansatte til at bakke op om 
opstilling til forældrerådet, hvis der er forældre i børnehaven som ytrer 
interesse for at det var noget for dem. Der laves et skilt til døren i børnehaven 
hvor vi kort orienterer om, at der er frist på fredag for opstilling til 
forældrerådet. 

 

 
   5. Runden rundt. 

Her har forældre mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med 
kommentarer til dagligdagen i børnehaven. 
 
Nynne:  
Nynne har bemærket at de temauger, som var planlagt og fremlagt ikke har  
været gennemført eller er blevet ændret. 
Forklaringen herpå er, at vi har ændret vores temauger ifht den aktuelle 
børnegruppe og at vi har været mere udenfor end forventet og derfor lavet 
temauger der passer bedre til udelivet. 
 
Det er bemærket at storegruppen nu benytter dukkekrogen, er det en tanke at 
det skal være således fremadrettet? Hertil svares at det er en meget fleksibel 
løsning som vi ændrer efter behov. Vi håber at vi når vi kommer lidt længere 
hen i forår og sommer, at vi slet ikke får brug for at benytte rummet, da vi her 
vil være udenfor. 
 
Nynne oplevede første dag efter påskeferien meget kaotisk. Hun spørger til 
om nye familier havde oplevet det samme. Dernæst om der var mulighed for 
at lave opstart over flere dage. Tilbagemeldingen herpå var, at vi ikke har hørt 
andre som oplevede det kaotisk og at der var ekstra personale på arbejde 
netop for at alle skulle føle sig velkommen. Det er ikke muligt at lave indkøring 
over flere dage, da familierne opsiger deres plads i dagplejen med udgangen 
af en måned og at de derfor har brug for pasning fra d. 1. i efterfølgende 
måned. 
 
 
 



Frans:  
Frans fortæller om hvordan det er nu ikke længere at være familie i 
børnehaven samt overgangen til storegruppen. Det har været en positiv 
oplevelse. 
 
Simone: 
Forslag om at man kan være venskabs familie til nye familier i børnehaven. Vi 
håber at vi snart kan mødes til forældrekaffe mm i børnehaven for på den 
måde at hjælpe til at familier indbyrdes kan danne relationer på tværs. 
Simone giver udtryk for at det er en rigtig god ide med opslaget på døren hvor 
nye familier kan fortælle om hvem de er. 
 
Randi: 
Det er skønt at vi igen har cykler i børnehaven og at børnene må tage deres 
egne cykler med. Det har givet masser af gå-på-mod forud for storegruppe 
start hvor der er en forventning om at man kan tage på cykeltur. 
 
Randi spørger til vores Trafik politik. Arbejdet med denne har lagt stille. 
Charlotte genoptager arbejdet straks. 
 
Positiv oplevelse at starte i storegruppen. Det har været en god naturlig 
overgang fra børnehave til storegruppen.  

 

 
Evt: Mødet blev afsluttet med at sige tak til de forældre, som har været med i  

forældrerådet i det forgangne år. 


