
Referat 
Forældrerådsmøde  

 

Tirsdag d. 14. juni 2022 
 

kl. 16.30 - 18.15 
 

Forældre:  
Heidi Roos Christensen, Michelle Thorsted 

Randi Philipp, Simone Andersen 
 

Afbud fra: Heidi Kaalby Boye, Kasper Østergaard 
 

Ansatte: Lianne, Kristina og Charlotte 
 

Ansvarlig for Kaffe/Te-Brød: Charlotte 
 

 
1. Orientering fra børnehaven 

         Herunder bl.a.:  
○ Underskrift af samtykke- og tavshedserklæring.  

De fremmødte forældre underskrev tavshedserklæringen. 
De forældre der meldte afbud bedes gå på kontoret for at få 
underskrevet de nødvendige dokumenter. 

○ Ansatte 
Tina kommer tilbage i slutningen af august. Josefine har ikke mulighed 
for at være hendes vikar i august Derfor er Nicole vikar fra d. 8. august  
til d. 26. august, hvorefter Tina kommer tilbage. 
Nicole forventer herefter at starte på pædagogseminariet. 
Matilde fortsætter i SFO og vil gerne være vikar i børnehaven og vikar i 
skolen om formiddagen. Matilde fortsætter frem til februar hvor hun 
forventer at starte på læreruddannelsen. 
Marianne fortsætter hendes ansættelse i vores SFO/skole og tilbydes 
nu en fast stilling. 
Anna Ladefoged Schwalbe er tilbudt at være vikar for Kristina i 
børnehaven, indtil Kristina er klar til at være tilbage i hendes normale 
timetal. 
Asta vores nye pædagog er tilbudt en fuldtidsstilling. 
Karoline stopper i børnehave og SFO den 24. juni.  
Marie stopper også, men vil gerne fortsætte med at være tilkaldevikar. 
Lianne skal til eksamen i hendes diplommodul torsdag d. 16. juni. 
 

○ Dagligdagen i børnehaven 
Vi nyder udelivet på legepladsen. Det er en god gruppe af børn vi har, 
der leger godt med hinanden og på tværs af alder. 



Vi glæder os til sommerudflugt d. 15. juni. Turen går til Glad Zoo 
Sommerferieplan. - Det er rigtig dejligt at alle giver en tilbagemelding 
om pasning ugerne før 29,30 og 31. På den måde kan alle de ansatte 
få den ferie de ønsker. 
I uge 26 får vi besøg af naturvejleder Rikke Dypping Jensen. 

○ Antal børn  
Vi er pt 26 børn i børnehaven og 18 børn i storegruppen. 
Der starter 5 nye børn efter sommerferien. 
Næste gang vi sender børn i skole årgang 17 og 18 er vi fyldt op. Vi 
skal være obs på årgang 2019 her mangler vi børn til skolestart. 

○ Storegruppen 
Dejlig gruppe der har været på en skøn overnatning  
Gode temaer i storegruppen, med fokus på sjove opgaver målrettet 
aldersgruppen. 
Dejligt med opbakning til cykelture. 

○ Temauger - Herunder evaluering af Ladefestival 
Dejlig festival med mange positive tilbagemeldinger. Skøn film på 
Facebook. 
Nu er er der flyttet flere forskellige snegle ind i snegle boet i 
børnehaven. Det giver anledning til fordybelse og masser af ny viden. 

○ Efter sommerferien - information om planlagte aktiviteter: 
Bedsteforældredage d. 5-6 september 
Fredag d. 9. september er der pædagogisk dag. 
I starten af august er der pædagogisk tilsyn 
d. 16. november sangaften. - Udvidet med besøg af korleder Ida Dall. 
Vi har sagt ja tak til ulønnet studerende fra februar 2023 
 

○ Bygninger og udvidelsesplaner 
Tegninger af byggetanker - naboer indkaldt til høringsmøde d. 16. 
august. 
Tegninger af legeplads er under udarbejdelse. 
 
 

     2. Støtteforeningen for Rødding Friskole og børnehave v/Randi 
Støtteforeningen har gjort et stort stykke arbejde i at få samlet de sidste tråde 
efter sponsorløbet. Det er meget stort og flot stykke arbejde der er lagt i 
sponsorløbet. 
Støtteforeningens opgaver til Ladefestival er blevet evalueret på 
lærerværelset og støtteforeningen vil blive inddraget i, hvordan vi ønsker at 
fremtidige opgaver kan blive fordelt mellem skole og støtteforening.      
   

     3. Orientering fra bestyrelsen v/Randi 
I bestyrelsen er har der været talt om økonomi, som også blev fremlagt på 
generalforsamlingen. Vi har et flot overskud. 
Dernæst er der ansat ny matematiklærer Britta Toft. 
 
 



         4. Runden rundt. 
Her har forældre mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med 
kommentarer til dagligdagen i børnehaven. 
Michelle: 
Forslag til tema: Bondegård 
Familien håber allerede nu på at vi kan få en “almindelig” juleafslutning, hvor 
vi alle går i kirke og slutter af med risengrød i børnehaven. 
Simone: 
Forslag: 
Tema om mælkebøtter. Der er så mange sjove ting man kan lave med dem. 
Kunne vi indtænke Rikke Dypping Jensen som en foredragsholder for 
forældre. 
Heidi: 
Efterlyser om det ikke snart er tid til forældrekaffe igen. Hertil svares at det 
skal vi naturligvis have indført nogle flere af. Der er allerede planlagt en stor 
fælles forældrekaffe for alle d. 22. juni. 
Minder om at der er masser af gode gratis ideer til aktiviteter i naturen ved at 
klikke ind på Naturstyrelsen. 
I skolen har man haft held med at lave gode klassearrangementer ved at gå 
sammen flere elever/familier. En opfordring til at det kan være fint at få det 
signaleret allerede i de små klasser når man kommer fra børnehaven ind i 
skolen. Det kan være med til at man som familie ikke føler det uoverskueligt 
at skulle invitere til fødselsdag. Randi fortæller at det er der planer om også at 
snakke om i bestyrelsen. - Vigtig information til klasserådene når man starter i 
skole. 
Randi: 
Forslag om at besøge Rødding Brandstation. 
Information om at vi fortsat holder gryden i kog vedr. et fodgængerfelt. God 
ide hvis SFO som tidligere deltager i Vejen Kommunes trafik kampagne. Det 
er med til at vi ikke bliver “glemt”. 
Stor ros til temaet festival og det efterfølgende “show” til Ladefestival. 
 

     5. Evt - Dato for næste møde:  
Tirsdag d. 13. september kl. 15.45-17.45 
Ved dette møde skal der bl.a gives en tilbagemelding fra de ansattes  
pædaogiske dag. 
Dernæst var der forslag om at tale om en evt kommende foredragsholder. Alle  
bedes lægge hovedet i blød. 
Der blev til mødet talt om mulige forslag: 
Fie Hørby - forfatter til bogen Drop opdragelsen. 
Rikke Dypping Jensen - naturformidling 
Tina Dons Petersen har tidligere videregivet ideen om en foredrag med  
hjerneforsker Kjeld Fredens som er hjerneforsker og har bla skrevet bogen: 
Læring med kroppen forrest. 

  


