
Referat fra forældrerådsmøde 
 

Onsdag d. 25. august 2021 
 

kl. 17.00 - 19.00 
 
 

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

 
Afbud fra: Michelle 

 
Ansatte:  

Lianne og Charlotte 
 

1. Orientering fra børnehaven 
         Herunder bl.a.:  

○ Dagligdagen i børnehaven 
Orientering om hvordan vi har tacklet situationen da to elever 
mistede deres far i en trafikulykke. 
Orientering om Corona tiltag på skolen i forbindelse med at 
en elev i 1. klasse er testet positiv. 
 
For dette skoleår og året i børnehaven, er der et overordnet 
ønske om “et almindeligt år”, med de arrangementer som vi 
har ventet på kunne lade sig gøre fx arbejdslørdage, julecafe 
mm 
 

○ Antal børn  
Vi er pt 32 børn i børnehaven. 
Der starter 2 nye børn d. 1. september.  
Vi har fået dispensation til at være 35 børn fra 1. februar, 
hvor der starter et barn mere. 
 

○ Ansatte 
Tina starter efteruddannelse d. 20. september 
Josefine skal være Tinas vikar. Josefine deltager i 
fællesspisningen d. 1. september, så alle kan hilse på hende. 
Ida har opsagt hendes stilling i SFO. Hun stopper efter 
lejrskolen. - Vi tager det stille og roligt med at finde en 
afløser, da vi er godt kørende personalemæssigt i SFO pt. 



Kristina har været på et opfølgningskursus i forbindelse med 
hendes motorikvejleder uddannelse.  
Vi er blevet godkendt som praktikinstitution, så vi kan 
modtage studerende fra pædagoguddannelsen. Lianne skal 
være ansvarlig for de studerende. 
Lianne er tilmeldt efteruddannelse inden for sprogarbejde. 
Det foregår i foråret 2022. 
Charlotte har deltaget i et Lederforløb over 2 dage. Fokus på 
Evaluering arrangeret at dansk Friskoleforening. - Lærerigt 
og spændende. 
Kristina, Lianne og Charlotte deltager i en temadag 
arrangeret af Dansk Friskoleforening d. 1. september: 
Temaet er: Fra den svære til den omsorgsfulde samtale. 
Vi holder afslutning for Birthe som har været ansat i SFO 
siden 2009. Det foregår med mange små tiltag i løbet af 
dagen d. 27. august 2021. 
 

○ Bedsteforældredage 
Vi glæder os til igen at få besøg af bedsteforældrene. Vi 
planlægger værksteder både ude og inde. 
 

○ Temauger 
Vi har planlagt nyt tema fra næste uge: Temaet er Høst og 
maskinstation  
 

○ Personalet skal på pædagogisk dag d. 10. september. Vi 
skal bla lave aktivitetskalender for børnehave og SFO. 
Dernæst skal Kirsten inspirere os med viden om Musik og 
Natur og dagen skal krydres med viden om og indsigt i de 
Grundtvig Koldske tanker. 
 

     2. Orientering fra bestyrelsen v/Randi 
         Herunder bl.a 

● Rødding Friskoles 75 års fødselsdag d. 16. september. Det 
fejres som en børnefødselsdag om dagen med kager leg. 
Om aftenen kl. 17.00 er der koncert i Frimeninghedskirken 
for forældre, hvor en tidligere elev Emma Hørlyck skal synge. 

● Bestyrelsen er i gang med at planlægge en foredragsaften d. 
18. januar for alle forældre og andre interesserede. 

● Arbejdslørdage bakkes der fra bestyrelsens side op om. 
Ingen kender corona restriktionerne til den tid og dermed kan 



arbejdslørdagene ende med at ændre form. Vi håber, at de 
kan være som de plejer. 

● Der er tanker omkring et udvalg som skal søge fonde til 
forskellige tiltag på friskolen. Det kan både være til 
legepladsen, udendørs undervisning mm. Et forslag er, at 
dette udvalg kan mødes på en arbejdslørdag. 

 
     3. Pædagogisk tilsyn i børnehaven d. 25.08.2021: 

Helle Eliasen vores pædagogiske konsulent deltog i 
morgensamling. Herefter møde med Charlotte.  

 Hun ytrer bla. 
 Dejlig atmosfære 
 Et imødekommende personale. 
 Faglighed 

En knivskarp læreplan 
 
Der udrulles en ny national plan for dagtilbud. 
Heri indgår 10 initiativer for dagtilbud. 

 Man kan bl.a læse mere om de 10 initiativer her: 
 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201206-ny-
aftale-sikrer-minimumsnormeringer-et-styrket-tilsyn-og-mere-
uddannet-paedagogisk-personale 

 
 
     4. Fællesspisning 1. september 
 Vi ønsker fortsat at invitere. Dog med egen madkurv.  

Vi slutter ikke af med kaffe/te og kage. 
Randi foreslår at vi laver en præsentationsrunde, hvilket er en 
rigtig god ide, da der er mange nye familier som første gang skal 
mødes til et fælles arrangement. 

 
     5. Runden rundt. 

Her har forældre mulighed for at stille spørgsmål, eller komme 
med kommentarer til dagligdagen i børnehaven. 
 
Heidi: Forslag om at der efter hvert bestyrelsesmøde og 
forældrerådsmøde kommer et link på fredagshilsenen med direkte 
adgang til referatet på hjemmesiden, for på den måde at 
synliggøre det arbejde der bliver gjort. 
 



Michelle: (havde til trods for afbud sendt sine input til Randi). 
Ønske om et fælles billede af børnehavens børn i dette efterår, da 
der i år ikke kommer en fotograf. Det får børnehaven organiseret. 
Det har været meget positivt at aflevere sit barn i 
sommerferiepasning. Der har været et godt udemiljø for børnene 
og gode aktiviteter. 
 
Randi: Spørger om der er nyt til ombygning. Hvortil der svares at 
ejendommen på Sønderallé 9 overtages 1. oktober og at der skal 
udarbejdes en plan for nedrivning mm. 
 
Simone: Forslag til foredrag: Fie Hørby - Har skrevet bogen: “Drop 
opdragelsen”. 

 
Nynne: Dejligt med info omkring, at det nu igen er muligt at invitere 
børnehaven hjem til fødselsdag. Dejligt at det er præciseret at man 
inviterer hele grupper, så det ikke er muligt at “plukke” visse børn 
ud til fødselsdagsfest. 
 

     6. Evt -  
Alle forældre i forældrerådet fik udleveret bogen Christen Kold 
fortæller. 
Dato for næste møde: 

 d. 15. november 2021 kl. 17.00 - 19.00. 
Randi medbringer noget til kaffen 


