
Referat fra 
Forældrerådsmøde  

 

Onsdag d. 23. februar 2022 
 

kl. 17.15 - 19.00 
 

Mødet blev afholdt i billedkunst 
 

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

 
Ansatte: Lianne, Kristina og Charlotte 

 
Ansvarlig for Kaffe/te-Brød: Nynne 

 
1. Orientering fra børnehaven 

         Herunder bl.a.:  
○ Ansatte  

Anes stilling opslås som en pædagog stilling. Indtil vi har fundet den 
rette har vi ansat to vikarer Marie Riishøjgaard og Karoline 
Strandridder. 
 
Kristina orienterede om hendes sygdomsperiode. Hun starter stille og 
roligt op igen fra uge 9 med 3 timer pr. uge - herefter langsom 
optrapning til fuld tid. 
 
Tina er fortsat glad for hendes orlovsperiode til PAU uddannelsen. Tina 
kommer tilbage i slutningen af august 2022. 
 
Lianne skal i dette forår tage et diplom modul i sprogpædagogik og 
sprogindsatser. 10 undervisningsdage, skriftlig opgave og herefter 
eksamen.  
 
Vi er fortsat rigtig glade for Marianne og Josefine som vikarer i 
børnehaven 
 
Alle medarbejdere har været til MUS-samtaler. 
Der er generelt en god trivsel blandt personalet - Tilbagemeldingen fra 
mus blev fremlagt til et personalemøde, hvor der også var oplæg om 
forskellige personlighedstyper og det professionelle læringsfællesskab. 
 

○ Dagligdagen i børnehaven - herunder temauger. 
Vi havde en skøn december måned. 
Dejligt med julefrokost med mad fra hotellet i børnehaven 



Gode julegaver - vi har modtaget anerkendelse af kassen med det lille 
grundtvig “skriv”. 
I januar var der drypvis børn og ansatte der havde Corona. Vi har ikke 
på noget tidspunkt været helt “underdrejet”. 
Snehvide tema - har været rigtig godt. 
Nu fastelavn - vi klipper og klistrer og snakker om det at være klædt ud 
- og at grine med og ikke af hinanden. 
 

○ Antal børn  
Vi er 35 børn i børnehaven pt. Der starter ikke nye børn før 1. April, 
hvor vi siger farvel til 12 børn. Langsomt frem mod november 2022 er 
vi fyldt op igen med 34 børn. Børnehaveklassen 2023 og 2024 er fyldt 
op. 
 

○ Storegruppe start 
Forældre til børn i Storegruppen har modtaget velkomstbrev og 
adresseliste. De ansatte som skal være i Storegruppen mødes i næste 
uge, for at aftale nærmere om indhold mm. 
Fællesspisning med afslutning for kommende skolebørn er fastlagt til d. 
30. marts. Tina deltager denne aften - også selvom hun er på 
efteruddannelse. 

 
○ Bygninger og udvidelsesplaner 

Vi er i gang med at nærstudere de tegninger vi har fået fra Ellegaard 
entreprise. 
 

○ Sangaften arrangeret af børnehave og SFO 
Den 16. marts 2022 kl. 19.00 - 21.00. Sidst var det en skøn aften med 
ca. 49 deltagere. Vigtigt at bakke op og tale arrangementet op. Jens 
Horstmann præsenterer nogle af sangene. Kirsten sidder ved klaveret. 
Arrangementet er for alle - gratis deltagelse. 
 

○ Charlotte fortalte om arbejdet med det grundtvig koldske værdigrundlag 
i personalegruppen 
 

     2. Støtteforeningen for Rødding Friskole og børnehave v/Randi 
         Herunder bl.a 

● Kort om oprettelsen og stiftende generalforsamling. 
Der er nu oprettet en støtteforening for Rødding Friskole & Børnehave. 

● Sponsorløb d. 2. april kl. 10.00 - 13.00. Der er pt indsamlet i alt 
67.000,- kr. 
Vigtigt at bakke op om arrangementet. Støtteforeningens udvalg for 
sponsorløbet har travlt med at tale både med forældrerådene og 
indsamle sponsorater. 
Vi har brug for så mange som muligt der kan gå med. Derfor er det 
vigtigt også at få fat i frivillige som gerne vil hjælpe til på dagen med 



praktiske gøremål. Fx bedsteforældre, tidligere ansatte, gamle forældre 
mm. 

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

● Foredrag Madro 
Vigtigt at alle gør en indsats for at få flere til at tilmelde sig. Der er pt 34 
personer tilmeldt foredraget og 16 til spisningen. Der er plads til mange 
flere. 
Charlotte sørger for at tage et billede af bogen - evt sammen med 
nogle børn som kan bruges til markedsføring sammen med nogle 
citater. 
Charlotte sørger for indkøb af vand, sodavand, frugt som kan sælges til 
maden og foredraget. Forældrerådet sørger at lave kaffe/te og for selve 
salget. 
Der er deadline for bestilling af maden senest d. 25. marts. Det er 
tilføjet på hjemmesiden under tilmeldingen. 
 

     3. Runden rundt. 
Her har forældre mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med 
kommentarer til dagligdagen i børnehaven. 

● Nynne:  
Det er godt at huske på at sende artikler til avisen, for fortsat at fortælle 
de gode historier om friskolen. Snehvide temaet er oplagt at fortælle 
om. 
Forslag om det er muligt at lave en “musikvideo” med børnehavens 
sang, så forældre og børn kan øve sig derhjemme. 
Drøftelse om det dejlige ved at hver familie har en kontaktpædagog. - 
samt vigtigheden af at forældre kan tale med alle de ansatte i 
børnehaven. 
Dernæst bliver der talt om hvordan de ansatte har følt det i seneste 
forløb, hvor der har været stor udskiftning i personalegruppen.  
Der gives udtryk for at den primære opgave har været at passe godt på 
børnene - og det synes alle har været godt. Dernæst har der været 
brugt god tid på at rykke sammen i personalegruppen og passe godt 
på hinanden. 

● Lars:  
Forslag til nye temaer:  
Høns  
Spire/gro 
Mad lavet over bål - fx suppe af grøntsager som hver familie 
medbringer hjemmefra - ud fra madspild konceptet. 
Dryppe stearinlys 
Opcycling - sy noget nyt at gamle tøjrester. 

● Randi: 
Vi skal huske at minde om at de grønne gerne må tage cykler med 



Uge seks er hvert år en uge hvor der i undervisningssammenhænge er 
fokus rettet mod sex. 
Der er lavet materiale helt ned til børnehavebørn hvor temaet er 
kropbesvidsthed.  

 
     4. Evt - Dato for næste møde 
  Der fastlægges ikke en ny dato. 

Der skal vælges et nyt forældreråd ved kommende generalforsamling. 
Alle i forældrerådet - som stadig har børn i børnehaven - vil gerne stille 
op igen. 

 


