
Referat 
Forældrerådsmøde  

 

Tirsdag d. 20. september 2022 
 
 

Mødet blev afholdt i billedkunst 
kl. 15.45 - 17.45 

 
 

Forældre:  
Heidi Roos Christensen, Michelle Thorsted 

Randi Philipp, Simone Andersen, Heidi Nielsen 
 

Afbud fra: Kasper Østergaard 
 

Ansatte: Lianne og Charlotte 
 

Ansvarlig for Kaffe/Te-Brød: Michelle 
 

 
1. Orientering fra børnehaven 

         Herunder bl.a.:  
  Herunder bl.a.:  

○ Opstart efter sommerferien med nye ansatte 
Alle ansatte var inviteret til fælles personalemøde ved skoleårets start i 
august. Foredrag af Lars Mogensen, som fortalte ud fra overskriften: 
"Konflikthåndtering og kommunikation i praksis" 
De ansatte fra børnehave og SFO har dernæst været til foredrag med 
Susan Hart tirsdag d. 13. september i Haderslev. med overskriften: 
Neuroaffektiv udviklingspsykologi.  
Asta er kommet godt i gang - tanken er at hun fremadrettet er med til 
vores forældrerådsmøder hver 3. gang. Fra forældrenes side opleves 
det som meget positivt at Asta hurtigt er faldet til og at man på ingen 
måde føler at hun er “ny”. 
Carina er kommet godt i gang - varetager pt bl.a. en støttefunktion i 
børnehaven. Hendes opgave kan løbende ændres til at være i 
Storegruppe eller SFO 
Anna arbejder som vikar for Kristina - imens Kristina langsomt øger 
hendes timetal. Kristina forventer at være tilbage på hendes 
normaletimetal ved juletid. 
Tina er tilbage efter endt efteruddannelse til pædagogisk assistent og 
har masser af ideer i luften. Forældrerådet giver udtryk for at det er 
dejligt at Tina er tilbage og at man kan mærke hendes engagement, 
hvilket er rigtig dejligt. 
 



○ Dagligdagen i børnehaven 
Skøn opstart efter sommerferien.  
Vi har haft gang i forskellige temaer.  
Dejligt med besøg af bedsteforældre, som giver udtryk for, at det er 
dejligt med planlagte aktiviteter. Gode værksteder og et 
imødekommende personale.  

○ Antal børn. 
Vi er pt 31 børn i børnehaven.  
Der starter 2 nye børn til oktober Oscar og Pelle 
Til november starter Lauge 

○ Temauger - Herunder evaluering af fællesspisning. 
Tema om sommerfugle og høst og maskinstation. 
Dejligt med stor opbakning til fællesspisning. Vi er mange - 
forældrerådet bakker op om, at det er godt med faste pladser og egen 
medbragt mad til hver familie som ikke stilles på fælles ta-selv bord. 
Dejligt med mulighed for at “mingle” under kaffen - og dansen.  

○ Pædagogisk dag for de ansatte 
Der er blevet udarbejdet en spændende aktivitetskalender for 
børnehave og SFO. Tina lavede et oplæg om resiliens og Lianne et 
oplæg om hendes diplomuddannelse inden for sprogtilegnelse. Begge 
dele var rigtig godt. Eftermiddagen sluttede af med at alle hyggede sig 
med en omgang krolf. En dag som personalet ser meget frem til og det 
påskønnes at forældre i vid udstrækning hjælper hinanden med at lave 
legeaftaler indbyrdes. 

○ Bygninger og udvidelsesplaner - status. 
Der er fuld gang i renoveringen Sønderallé 13. Der vil være 
arbejdsopgaver som skal løses til arbejdslørdag. Randi Philipp 
undersøger om vi kan låne en harve til at løsne de store sten i jorden 
Sønderallé 9 og 11. 

○ Pædagogisk tilsyn 12. oktober kl. 8.00- 9.30. 
Kort tilbagemelding fra seneste besøg af den pædagogiske konsulent 
fra Vejen Kommune Helle Eliasen. Besøget bestod i en times 
observation hvorefter hun gav en tilbagemelding om det hun havde 
observeret. Hun var meget positiv over hendes besøg hos os. Næste 
del af tilsynsrammen er et dialogmøde d. 12. oktober kl. 8.00-9.30. 
Randi og Simone deltager fra forældrerådet i dette møde. 

○ Frokostordning. 
Forældre er senest i foråret 2022 blevet spurgt til frokostordninger i 
vores børnehave. Hertil er der på demokratisk vis takket nej. Der er 
lavet aftale med Vejen Kommune om, at vi fremadrettet følger deres rul 
med at spørge hvert andet år i august - næste gang vil være august 
2024. Dagtilbudsloven foreskriver at forældrene skal spørges hvert 
andet år. 

○ Fremadrettet: 
Der vil blive indkaldt til forældresamtaler i starten af november. 
Personalet vil blive indkaldt til MUS Samtaler. 
Fotografen kommer på skolen d. 3. oktober og d. 4. oktober  



I efterårsferien er der pasning for tilmeldte børn. 
Sangaften onsdag d. 2. november. 

 
     2. Sprog og samspil   

- Lianne fortalte om hendes diplomuddannelse og sprogarbejde generelt. 
Forældrerådet fik udkast til ny folder om sprogarbejdet med hjem til 
gennemlæsning. Lianne vil gerne have feedback herpå, inden den sendes til 
“trykkri”. 

       
     3. Støtteforeningen for Rødding Friskole og børnehave v/Randi 

Randi fortalte at der pt er indsamlet ca 1.000,- kr i pant. Der vil blive lavet 
opslag om at man kan tage sit pant med på arbejdslørdag hvor en lille gruppe 
vil sørge for at det bliver “pantet” i ABC. 
Støtteforeningen har planlagt Halloweenfest for 0. kl. - 5. kl. i Laden fredag d. 
28. oktober. Sfo'en hjælper med at lave pynt.  
Støtteforeningen ansøger om penge til indkøb af træer og buske. Der er pt en 
pulje penge ved Frøs man kan søge. 
Støtteforeningen mødes til en hyggeaften med alle hjælperne ved 
sponsorløbet. 

      
     4.   Orientering fra bestyrelsen v/Randi 
 Bestyrelsen har godkendt køb af nye tavler i alle klasser. 
 Der har været talt om nedrivning og byggeri på Sønderallé. 

Der arbejdes på en trivselsundersøgelse blandt eleverne, med et materiale 
der udarbejdes til at passe til vores skoleform, således at eleverne svarer på 
spørgsmål der vedrører deres dagligdag mere end de “standard” 
trivselsundersøgelser man kan finde på nettet. 
Bestyrelsen inviterer til en debataften d. 8. november for alle forældre om 
vedtægtsændringer for Rødding Friskole og Børnehave. 

 
     5.  Runden rundt. 

Her har forældre mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med 
kommentarer til dagligdagen i børnehaven. 
 
Michelle: 
Michelle spørger til muligheden for at køleskab til børnenes frugtposer, 
selvom hun godt ved at det reelt kun er i halvdelen af året at det er 
nødvendigt. 
 
Simone: 
Positivt med ro i personalegruppen. Hun oplever et meget dedikeret 
personale, hvilket er dejligt 
 
Randi:  
Vigtigt at holde vores kontakt med Anders vedr trafik og fodgængerovergang 
varm. 



Hvordan tackler skolen energipriserne. Skal børnene til at have mere tøj med 
for at kunne opholde sig indenfor? Hertil svares at vi “heldigvis” har 
fjernvarme og at alle ansatte er blevet bedt om at være obs på at slukke for 
lyset, lukke dørene mm. 
Positiv at der altid er opmærksomhed rettet mod det enkelte barn. At man 
som forældre kan have oplevet en udvikling hjemme, som man også kan 
følge i børnehaven. Det kan kun lade sig gøre fordi ens barn er blevet set af 
de voksne. 
Vi skal huske at minde nye forældre om at vi altid gerne vil modtage brugt tøj 
og “sager”. Fx kopipapir. 
 
Heidi Roos 
Obs på skolebørn der færdes på parkeringspladsen ved laden. (Alle elever 
har fået en reminder herom ved dagens morgensang) 
 
Heidi Nielsen: 
Dejligt at der altid er entusiasme fra de ansatte til at modtage ideer fra 
forældre. 
 

     5. Eventuelt - Dato for næste møde:  
-  Den 22. november 2022 kl. 16.45-17.15 

 
 


