
Referat  
Forældrerådsmøde  

 

Mandag d. 15. november 2021 
 

kl. 17.00 - 19.00 
 

Mødet blev afholdt i billedkunst. 
 

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

 
Ansatte:  

Kristina og Charlotte 
 

Ansvarlig for Kaffe/Te-Brød: 
Randi 

 
1. Orientering fra børnehaven: 

○ Efterårsferien har været afviklet med sampasning af 
børnehavebørn og SFO børn. 

○ I dagligdagen er vi begyndt at være mere indenfor og 
prioriterer opdeling af børnene i forskellige små grupper. 

○ Nye tiltag på legepladsen: 
Huleland i SFO  
Overdækket område til værkstedsaktiviteter. 
Klatretårn. 

○ Sangaften - Der er 49 tilmeldte incl. ansatte. Vi glæder os til 
et dejligt arrangement arrangeret at børnehave og SFO med 
Kirsten som tovholder.  

○ Vi er pt 34 børn i børnehaven 
Senest er Alfred startet i den grønne gruppe. 
Kort snak om, at Vejen kommune har nu åbnet op for at man 
fra årsskiftet kan få tilskud til hjemmepasning.  

○ Ansatte 
Charlotte deltager i næste uge i sidste modul af leder 
efteruddannelse arrangeret af Friskoleforeningen. - Temaet 
er evaluering. Der skal medbringes en opgave om en 
evalueringsproces. Charlotte har valgt at skrive en opgave 
om evaluering og implementering af det Grundtvig Koldske 
værdigrundlag. 



Kristina skal opereres i slutningen af november - Marianne 
Østerhaab er ansat som vikar. I den forbindelse en drøftelse 
omkring fordelingen mellem uddannede pædagoger og 
medhjælpere i børnehaven. 
Tina er på efteruddannelse og er rigtig glad for det. Hun  
deltager af egen interesse i vores personalemøder for på 
den måde stadig at følge med i hvad der foregår på friskolen. 
Josefine er vikar - vi får meget ros og anerkendelse af 
Josefines arbejde i børnehaven. 
Nicole er ansat i SFO. Dernæst er hun pt ansat 5 timer 
ugentligt i børnehaven, da vi har fået tildelt ressourcetimer til 
et barn. 
Alle ansatte er inviteret til MUS samtaler, som afvikles inden 
udgangen af december. 

○ Temauger om dinosaurer har været rigtig spændende og alle 
børn har fået en masse ud af at fordybe sig i temaet. 

○ Jul/Julecafe/Julefrokost 
Der er arrangeret julefrokost på hotellet - der er opbakning 
fra forældrerådet til en egenbetaling fra forældrene på 
omkring 40,- kr. pr. barn. 
Nisse Dres og Nisse Signe skal findes ved en juletur til 
Spejderhytten i Rødding. 
Der er stor opbakning fra alle forældre i forældrerådet til at vi 
fortsat skal lave julegaver med børnene. Det har meget stor 
værdi. 
Julegudstjeneste i Frimenighedskirken d. 21. december. - Vi 
skal huske at melde datoen ud til forældrene. 
Julecafe d. 27. november alle familier får en opgave og 
samtidig skal alle føle at der er plads til både “arbejde” og 
familietid. Alle familier glæder sig til det traditionsrige Lucia 
optog med børnehavens børn. 
Den gruppe der arrangerer julemandsvækning i Rødding by 
er orienteret om, at vi altid afholder julecafe lørdag før 1. 
søndag i advent kl. 10.00-13.30. De beklager at det ligger 
samtidig med vores arrangement i år og vil sørge for at 
planlægge uden om det næste år. Det samme er gældende 
for julemandsvækningen i Københoved. 

○ Bygninger og udvidelsesplaner 
Orientering om den videre proces efter køb af Sønderallé 9 
og Sønderallé 11 samt orientering om personalets 
inddragelse af ifht til ønsker til byggeriet. 



○ De ansatte fra børnehave og SFO har været på pædagogisk 
dag. Der blev bl.a. udarbejdet en aktivitetskalender for både 
børnehave og SFO samt fordybelse i det Grundtvig Koldske 
værdigrundlag. 
Charlotte havde planlagt en gennemgang af dette til 
forældrerådet, men pga tidsnød er dette udsat som et punkt 
til næste forældrerådsmøde. 

○ Vejen kommune har lovet at ved skolestart næste år bliver er 
opsat skilte der viser at “der er børn på vejen”. En kampagne 
der iværksættes hvert år omkring skolestart. 
 

     2. Orientering fra bestyrelsen v/Randi 
● Bestyrelsen er i gang med at planlægge en forældrefest. Der 

er forskellige forslag i spil. 
● Lejrskolen var en rigtig god oplevelse. Der er bred enighed 

om at man godt kunne bruge flere forældrehænder. 
● Bestyrelsen bakker op om oprettelse af en Støtteforening. 

Der er stiftende generalforsamling d. 2. februar kl. 19.00. 
Der er allerede et arrangement i støbeskeen for 
støtteforeningen - et sponsorløb d. 2. april 2022. Randi har 
brug for en arbejdsgruppe hertil og efterlyste kandidater. 

● Der er ønske om at man i bestyrelsen diskuterer hvordan 
man håndterer ventelistepladser i børnehaven. 

● Bestyrelsen har arrangeret et foredrag d. 18. januar. 
Overskriften er MADRO efter bogen af samme navn. 
De ansatte fra børnehave og SFO deltager - og hjælper 
gerne med praktiske opgaver. 

 
 
     3. Runden rundt. 

Randi håber, at vi igen vil minde om at det er en god idé, at de 
grønne tager deres cykel med, så de kan øve sig inden de skal på 
cykeltur i Storegruppen. 
Det har stor værdi at vi afholder forældresamtaler. Det nye 
materiale “SE HVAD JEG KAN” er godt. Et materiale børnehaven 
har udviklet til at bruge sammen med kommende skolebørn. 
En kort snak om hvordan vi er forsikret hvis et barn kommer til 
skade på legepladsen i weekenden. 
 
Nynne spørger ind til om Tina har det godt - det har hun:-) 
 



Michelle håber, at hvis Corona banker på igen til julecafe tid, at vi 
vil overveje at gøre det kun for forældre og børn - og opfordre 
bedsteforældre og andet godtfolk til at blive hjemme - frem for at 
aflyse. Forældrene og børnene glæder sig SÅ meget til at mødes 
til julecafe - så det vil være ærgerligt hvis det aflyses 

  
    4. Evt: 

Dato for næste møde 23. februar kl. 17.00-19.00. 
Nynne medbringer kage til kaffen. 


