
Referat forældrerådsmøde  
 

Mandag d. 3. maj 2021 
 

17.00 - 19.00 
 
 

Forældre:  
Randi, Simone, Lars, Heidi Roos, Nynne, Michelle. 

 
Ansatte:  

Kristina og Charlotte 
 

Ansvarlig for Kaffe/Te: 
Charlotte og Heidi. 

 
 

1. “Walk and talk” - Rundvisning på skolen undervejs en orientering 
om skolens og børnehavens historie og værdier.  
Herunder også gennemgang af fremtidsplaner. 
 

2. Forældrene fortalte på skift hvad de hedder, hvor de bor, antal 
børn i børnehaven/skolen og deres tanker om deres valg af 
Rødding Friskole og Børnehave. 

 
3. Gennemgang af vedtægter mm herunder konstituering af 

forældrerådet. 
Charlotte omdelte bilag til skolens vedtægter som omhandler 
børnehavens forældreråd. Herunder kort orientering om 
forældrerådets rolle. 
Forældrerådet konstituerede sig således: 
Formand: Randi Philipp 
Næstformand: Lars Stenfeldt 
Randi er børnehavens repræsentant i bestyrelsen. 

 Medarbejder repræsentanter: 
 Lianne og Kristina deltager på skift i forældrerådsmøderne. 
 Charlotte deltager hver gang. 

 
Herefter kort gennemgang af oversigt fra friskolebladet. “Pengenes 
vej til friskolerne 2021” 
 



     4. Nyt fra børnehaven:  
 Længere snak om generalforsamlingen. 
 Bred enighed om at det var en god aften.  

Positivt at mange forældre har afgivet deres stemme. 
 Debat om følgende: 
 Kunne generalforsamlingen starte kl. 19.30 for at tilgodese  

de små børns familier, der gerne vil nå at putte børnene 
først.  
Overvejelser om man i fremtiden kunne lave et både og i fht 
til online og fysisk fremmøde. 
Vi kan med fordel orientere om at linket stadig er aktivt, 
således at forældre der ikke har set/hørt beretningerne 
stadig kan se dem. 

 
○ Dagligdagen i børnehaven 

Tema om bondegården i 14 dage var rigtig lærerigt. 
Vi er lige startet med tema om sørøvere. - Det tegner rigtig 
godt. 
Ladefestival d. 29. maj er endnu ikke helt aflyst. Vi afventer 
et udspil vedr. forsamlingsforbudet. 
Børnehaven vil planlægge en forældrekaffe udendørs inden 
sommerferien. 
 
Orientering om tilbagemeldingerne vedr.  
sommerferiepasning.  
 
Orientering om vores nye åbningstider. Vi oplever pt at 
forældrene ikke benytter åbningstiden fra 16.30-17.00. 

 
○ Antal børn  

Pt er der 28 børn i børnehaven. 
Vi bliver fyldt op i efteråret. 
 

○ Ansatte 
Tina starter efteruddannelse d. 20. september.- Josefine skal 
være vikar for Tina. 
Ane er tilbudt samme efteruddannelse, når Tina kommer 
tilbage. Dvs september 2022. 
 
I SFO er Sara ansat i Birthes stilling. 

   



   4. Runden rundt. 
Her har forældre mulighed for at stille spørgsmål, eller komme 
med kommentarer til dagligdagen i børnehaven. 
 
Simone: 
Dejlig hvis der kan være Ladefestival - i en eller anden form. 
Rigtig dejligt at starte forældrerådsmødet med rundvisning og 
fortælling. Det har givet stor indsigt. 
 
Lars:  
Rigtig god ide med de nye træstammer på legepladsen. 
 
Nynne:  
Minder om muligheden for at søge fonde til ønsker i 
børnehaven/skolen. Vi aftaler at man i børnehaven vil lave en 
ønskeliste som forældrerådet kan arbejde videre med. 
 
Michelle:  
Dejligt med en fin motorik plakat i børnehaven. Ros til Kristina for 
løbende information om motorik på fredagshilsenen.  
Når vi skal mødes igen, kan man med fordel tænke alternativt. 
Foreslår bl.a at man til fællesspisning ikke deler maden, men at 
man medbringer sit eget. 
Glæder sig til at det igen kan blive muligt at afholde 
bedsteforældre dage. 
 
Heidi: 
Forslag om at de ældste børn i børnehaven kunne være 
børnehave-ven med de nye børn. Lidt ligesom skolevenner. En 
snak afledt heraf om, at vi i børnehaven mener, at de nye børn i 
børnehaven har brug for støtte af de voksne til at få en god opstart 
og dernæst af de øvrige børn i børnehaven. Det kan være for stort 
et ansvar for et enkelt barn. 
 
Randi:  
Randi minder det øvrige forældreråd om, at de gerne må tale med 
de andre forældre i børnehaven om, at de kan komme med input til 
hvad der kan debateres på forældrerådsmøderne. 
Randi fortæller dernæst om et udvalg i bestyrelsen: “Når vi må 
igen”. Her er børnehaven og forældrerådet også velkommen til at 



komme med ideer til hvad vi kunne tænke os at aktiviteter for at 
fremme fællesskabet på friskolen. 
 
Fredag d. 4. juni er der ekstraordinær generalforsamling vedr. køb 
af ejendom på Sønderallé 9. Der bliver efter planen serveret øl og 
pølser. 
 
Randi vil kontakte Anders fra Vejen kommune vedr. det 
krydsningspunkt (fodgængerovergang), som han fortalte om var 
budgetlagt til at skulle etableres i 2021. Det er på Gramvej og skal 
sikre de elever der krydser denne vej, når de går op til Rødding 
Centret. 
 

     5. Dato for næste møde 
    25. august kl. 17.00-19.00 
 Lars medbringer brød til kaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


