
 
 

Forældrerådsmøde tirsdag d.17/1-17 kl.19.30-21.00 

 

Ordstyrer: Thomas 

Referent: Daniel Lübker 

 

Referat: 

Deltagere: Lena, Thomas, Christine, Johan, Daniel 

1. Velkomst 

2. Indledning v. Thomas 

3. Orientering fra børnehaven v. Lena 

Suzette er blevet forlænget. 

Betina starter op 13. marts. 

Lena følger med skolegruppen over på skolen. 

Pepijn har afsluttet uddannelsen og ventes tilbage efter endt barsel d. 20 

februar. 

Årgang 12 flytter til Oasen fra april når skolegruppen er flyttet til skolen. 

Det ekstra lokale der er tildelt børnehaven bliver pt. Benyttet som 

personalerum for skolen under det kommende byggeri. Endelig klargøring af 

rummet er derfor udskudt til efteråret. 

 

Show for kids er booket for alle stuer. – Besøg med show og børnesange 

 

Siden sidst: 

Flytning af flagstang udskudt til efter endt byggeri og sammenlægning med 

Sportigan. 

Flytbar scene er et forslag til forældrearbejdsdagen 

Pynt af hegnet vil blive påbegyndt når vejret bliver bedre. 

 



 
 

Oasen var på besøg ved borgmesteren og fik lov til at stille spørgsmål og 

havde et rigtig hyggeligt besøg. 

 

Der er fokus på de udadreagerende børn. Personalet er opmærksom og 

arbejder intenst på hvordan de kan hjælpe de individuelle børn. 

Til efteråret arbejdes der på forældre foredrag om den vanskelige opdragelse. 

 

4. Evaluering af julefesten 

Skuespil og Lucia optog og middagen gik rigtig fint. 

Sidste halvdel af festen var præget af meget højt energiniveau med fangelejre 

om bordene og generelt meget højt lydniveau. 

Der skal overvejes tiltag for at dæmpe dette. 

Hallen kunne alternativt bookes så der under sidste halvdel kan leges og køres 

mindre aktiviteter i hallen. 

Der kan lægges hvis papirudgave på bordet og fordeles farver. 

 

5. Forældre møde 2017 

Forældremøde er planlagt til d. 30. Maj kl. 19-21. Tema om børns leg, med 

videooptagelser af legerelationer mm. 

 

Daniel stiller ikke op til genvalg 

Christine stiller op for 1 år. 

- Der skal findes ny suppleant 

 

6. Arbejdsdag på legepladsen maj 2017? 

Fredag d. 5. Maj kl. 14-17  

Arbejdsopgaver: 

- Flisekant ved sandkassen skal laves færdig 

- Tavle 

- Male borde og bænke 

- Hinkeruder skal males op. 

- Flytbar scene 



 
 

 

7. Pædagogisk læreplan/indsatsområde 2017 

Den pædagogiske læreplan er under udarbejdning. Indsatsområdet vil i år 

være ”Børn og sorg” som hoved tema, med undertema om ”Skilsmisse”. 

Til pædagogisk dag vil der komme besøg med undervisning udefra om dette 

emne. 

Der bliver arbejdet med emnet på alle personale møder, så der hurtigt kan 

implementeres indsatser over for de enkelte der har behov for det. 

 

8. Børnemiljøvurdering 

Der bliver udfyldt børnemiljøvurdering af oasebørnene på iPads. Denne er 

flyttet til inden jul idet der tidligere er erfaret at børnene ventede på at 

komme over på skolen og var generelt lidt negativt stemt.  

Generel meget positiv tilbagemeldning fra børnene. 

 

9. Forældrehenvendelser 

Der er indkommet forslag om frugtordning i børnehaven. Forslaget er blevet 

forelagt bestyrelsen og vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde når Betina 

er tilbage. 

 

Der er indkommet forslag om at legetøj ikke må medbringes, udover ved 

særlige lejligheder. Denne vil ligeledes blive taget op når Betina er tilbage. 

 

10. Evt. 

 

 


