
 
 

Referat for Forældrerådsmøde onsdag d.24/2-16 kl.19.30-21.00 

 

Ordstyrer: Thomas 

Referent: Daniel Lübker 

1. Velkomst v. Thomas 

Velkomst og introduktion af Christine. 

 

2. Indledning v. Thomas 

Indledning over det 8. Bud. Man kan komme til verdens ende på en løgn, men 

ikke tilbage igen. 

 

3. Konstituering og referat fra forældremødet 

Tina har valgt at genopstille som formand, hvilket blev enstemmigt vedtaget. 

Referat fra forældremødet blev gennemgået og godkendt. 

 

4. Orientering fra børnehaven v. Lena 

Personale: 

Der er sket store omvæltninger I Børnehaven. Betina er startet på barsel, og 

Pepijn er startet på uddannelsesorlov. Han vil dog stadig komme 2 timer om 

ugen og hjælper m. praktiske opgaver og IT. 

 

Der er ansat to nye vikarer: 

Heidi er startet på Oasen, og har nu været ansat ca. en måned. 

Signe er startet på Savannen. 

 

Fra 1. april starter yderligere to nye medarbejdere: 

Marianne, nyuddannet pædagog og vil være på Savannen. 

Suzette, ansat i 37 timers stilling på regnskoven 

Generelt: 



 
 

Pt. er der 50 Børn i børnehaven, hvilket i løbet af marts øges til fuld normering 

på 52 børn. Fra april vil skolegruppen rykke over på skolen, men tilknyttet 

Børnehaven. Herefter vil der være 37 børn i børnehaven frem til 

sommerferien.  

 

Legepladsen 

Enkelte børn har gravet lidt for tæt på hegnet op mod nabogrunden, hvilket 

gav mulighed for at børnene kunne kravle under. Der er midlertidigt fyldt op 

med sand, og hegnsfirmaet kommer I næste uge og sænker hegnet 20cm ned 

under niveau. 

 

Der arbejdes på at få opstillet den ny-indkøbte vandbane. Lykkedes dette ikke 

inden, vil det blive en prioriteret opgave i forbindelse med arbejdsdagen i maj. 

 

Ordfest: 

Esbjerg Kommunes Biblioteker holder Ordfest i foråret. Der har været 

mulighed for at ”vinde” billetter og et besøg af to studerende fra Seminariet 

som vil komme ud og lære børnene sange og rim, og efterfølgende mulighed 

for at deltage i en stor ordfest på biblioteket sammen med andre børnehaver.  

Markusskolens børnehave har fået tildelt 30 billetter til dette. 

 

Lokaler: 

Ombygningen er påbegyndt med nyt fysiklokale I kælderen, og eksisterende 

fysiklokale vil efterfølgende blive ombygget til nyt personale rum og lagt til 

børnehaven. 

 

5. Evaluering af forældremødet 

Den 8. februar blev der afholdt forældremøde i børnehaven. Der deltog ca. 30 

forældre, hvoraf størstedelen af hjemmene med undtagelse af Oasen var 

repræsenteret. 



 
 

Forældremødet var vellykket og Karin Torps oplæg ramte virkelig godt både 

fra forældrenes og pædagogernes side. Yderst humoristisk, men mange gode 

pointer. 

 

Næste år ønskes det holdt I maj, hvor Oasebørnene er flyttet til skolegruppen. 

Evt. Med besøg fra sundhedsplejerske. Et arrangement med ekstern 

oplægsholder, er bekosteligt og vil ikke kunne afholdes hvert år, men ønsket 

er at holde et tilsvarende oplæg én gang i løbet af børnehaveårene. 

 

 

6. Arbejdsdag på legepladsen 

Arbejdsdag er planlagt til fredag d. 13 maj fra kl.14:00, hvor man kan komme 

når der er mulighed for det. Børnehaven vil være åben for pasning i 

tidsrummet så forældrene kan arbejde. Der vil afsluttes med fælles spisning af 

fx pitabrød som pædagoger og børn vil tilberede. 

 

Forslag til arbejdsopgaver: 

- Flisekant langs sandkasse 

- Male borde og bænke 

- Sy telte til legepladsen 

- Male hinkeruder, labyrinter mm. på fliserne. 

- Evt. Opsætning af vandbane. 

 

Lena koordinerer denne dag. 

 

 

7. Pædagogisk læreplan/indsatsområde 2016 

Overordnede Læringsplaner udsendes når færdige inden for nærmeste 

fremtid. 

 



 
 

Det overordnede indsatsområde for 2015 var ”Forældresamarbejde”. Det har 

været gavligt for personalet, som har fået en lang række værktøjer som de har 

fundet nyttige. 

 

For 2016 er det overordnet indsatsområde ”For tidligt fødte børn”. 

Et emne der kun omfatter en mindre del af børnegruppen. Dette er valgt for 

at øge personalets viden på området samt 

styrke indsatsen for det enkelte barn. Emner kan her være: hvordan kan der 

arbejdes med det enkelte barn,  

Følelsesmæssig påvirkning, finmotorik og grov motorisk udvikling. 

 

På personalemøderne vil det være et punkt på dagsordenen hver anden gang, 

mens læreplanerne vil gennemgås på de andre møder. 

 

 

8. Børnemiljøvurdering 

De ældste børn har udfyldt en børnemiljøvurdering som et 

”børnetermometer” på iPads. Her kunne børnene uden voksen indblanding 

svare Ja/Nej. 

 

Et enkelt barn havde en dårlig dag og svarede konsekvent nej til alle 

spørgsmål, hvilket får påvirket statistikken i negativ retning. Samtidig er det 

blevet klart at der fremover skal være mere fokus på om børnene forstår 

spørgsmålene korrekt. Enkelte spørgsmål kunne misforstås af børnene, som 

fx: ”Er du glad for at gå i børnehaven?” – Her svarede flere nej, fordi de 

hellere ville være hjemme ved mor og far, men de var ikke kede af at gå i 

børnehave. 

For de store børn der er klar til at komme videre, vil vurderingen af 

legepladsen ikke 100% objektiv, da de søger større udfordringer. 

 

Blandt de negative svar, var der derudover 55% der ikke mente de var med til 

at bestemme hvad der bliver laver i børnehaven. – Da der efterfølgende blev 



 
 

spurgt ind til denne del viste det sig for en lang række af tilfældene at det var 

fordi andre børn også ville bestemme, eller de ikke hver gang fik netop deres 

ønske opfyldt. 

For at give børnene en øget følelse af medbestemmelse, overvejes der flere 

initiativer. Et bud er at give smiley/klistermærker på et skema i børnehøjde 

hver gang barnet har fået sit ønske opfyldt, på den måde kan børnene nemt 

se hvornår det er deres tur til at vælge næste gang. 

 

Et andet negativt eksempel er 35% af børnene der ikke mener de voksne er 

gode til at lytte når de fortæller noget. Ved nærmere undersøgelse skyldes 

dette at børnene ikke altid får lov til at snakke hele tiden til samling og de må 

vente på tur. – Når børnene derimod kommer enkeltvis til personalet mente 

alle at de var gode til at lytte. 

 

Fremover vil undersøgelsen holdes i november, hvor Oasebørnene ikke er helt 

så fokuseret på at flytte over på skolen. 

 

Der arbejdes konkret på at dæmpe lydniveauet efter børnene kommer in til 

frugt.  – Specielt vigtigt i vinterhalvåret og samtidig når børnetallet er på max. 

Der må fx ikke løbes rundt efter de kommer ind før 14:45 for at skabe lidt ro 

efter de har været ude. 

Forældrerådet har ikke indtryk af der er højt støjniveau i børnehaven 

sammenlignet med andre institutioner. 

 

 

9. Forældrehenvendelser 

Der er ikke modtaget nogle forældrehenvendelser. 

 

10.  Evt. 

Sommerfest, sidste uge i August. 

 

Næste forældrerådsmøde afholdes d. 20/9-2016 kl. 19.30. 


