
 
 

Forældrerådsmøde tirsdag d.20/9-16 kl.19.30-21.00 

 

Ordstyrer: Thomas Beck 

Referent: Christine Moberg 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst v. Thomas 

Velkomst og introduktion af Johan 

 

2. Indledning v. Lena 

 

3. Orientering fra børnehaven v. Lena 

Vadehavstema – strandtur og Fiskerimuseet.  Børnene har elsket det, lært meget 

og været kreative. 

 

Pt. har vi læreplanstemaet krop og bevægelse – som blandt andet har omhandler 

hygiejne og følesanser. Inden efterårsferie skal de ældste børn på motionsløb 

sammen med skolen, mens de yngre børn laver løbe lege i hallen. 

 

Årgangsopdelt hver onsdag - for at styrke venskaberne på tværs af stuerne, samt 

godt i forbindelse med læring. Både børn og personale nyder godt af de mindre 

grupper. 

 

Safarigruppen har været en god investering – og vi vil fortsætte med det igen i år. 

 

Vi har lavet 2 sproggrupper i år, 1 for årgang 2011 og 1 for årgang 2012. 

 



 
 

Personalet har været til foredrag om seksuelt misbrug, for at sætte fokus på blandt 

andet faresignaler.   

Det pædagogisk tema, som personalet i børnehaven arbejder med i år, er de for 

tidlig fødte børn. Personalegruppen får besøg af psykoterapeut Diana Poulsen til 

pædagogisk dag, som skal undervise om de for tidligt fødte børn og hvordan vi som 

daginstitution kan støtte disse børn og deres forældre. 

 

Bedsteforældredagen har været en stor succes for stuer. Godt initiativ med 

billeder bagefter- som man kunne tage med hjem til bedsteforældrene. 

 

Børnehaven skal have tilsyn den 28. oktober 2016, Betina kommer og er med. 

 

4. Personale situationen i bhv’en. 

Vi har ansat Susanne som også er i MFO – hun er her om torsdagen, samt som 

støttepædagog 6 timers ugentligt. 

 

Mathilde er ny pædagogmedhjælper i børnehaven, hun er her fast hver fredag. 

Hun vil også være børnehaven tilkalder vikar. 

 

Pr. 1. oktober rykker vi 3 stuer. Årgang 11 rykker ind på Oasen. Der vil så blive 16 

børn på Oasen, og 15 børn på henholdsvis Regnskoven og Savannen. Det bliver 

Suzette og Marianne der bliver pædagogerne på Oasen. Kristine og Jette 

fortsætter på regnskoven og Kirsten og Anne Line fortsætter på Savannen. 

 

Pt. er personalefordelingen i børnehaven sådan at vi har ansat 6 pædagoger, 1 

pædagogisk assistent, 1 støttepædagog - 6 timer ugentligt og 1 medhjælper - 5 

timer ugentligt. Betina er fortsat på barsel, men kommer tilbage midt i marts 2017. 

Pepijn har fortsat uddannelsesorlov, men forventes tilbage engang midt i februar. 

 

 

 

 



 
 

5. Evaluering af arbejdsdagen 

Stort fremmøde. Vi fik lavet en masse. Tak for hjælpen. Fremadrettet mere fokus 

på at gøre opmærksom på dagen- så det ikke går i glemmebogen. Arbejdsdag 

bliver planlagt igen til næste forår. 

 

 

6. Evaluering af sommerferien og sommerfesten 

Forældrene fortæller at de syntes at sommerferien er forløbet fint. Det fungere 

godt, både i de 2 uger med nødpasning og de 4 andre uger. Forslag om evt. at 

ændre navnet ’nødpasning´ til lukkepasning eller andet.  

  

  

Sommerfesten var rigtig god. Dejligt at udenoms arealerne var taget i brug. 

Årgangsopdelingen af holdene fungerede godt. Løbet med poster synes alle var 

sjovt og dette gav også personale rig mulighed for at snakke med forældrene. 

 

 

 

 

7. Ønsker for budgettet 2017. 

Krible krable kufferter/tasker.  Måske med delvis betaling og mulighed for at søge 

ved en fond. Evt. mulighed for at dele taskerne med de små klasser på skolen.  

 

Digitalt udstyr, som styres ved ipad. Kan bruges udenfor som aktiviteter – med ufo 

lignende stationer. Sælger vil demonstrere hvis man er interesseret.  Evt. også dele 

det med skolen. Lena undersøge om hun kan komme ud og se det i brug i en 

børnehave som allerede bruger det. 

 

8. Pædagogisk indsatsområde for 2017 

Der overvejes pt. 2 emner ift. pædagogisk indsatsområde for 2017. Enten Børn og 

sorg eller Børn og skilsmisse. 

 



 
 

9. Forældrehenvendelser. 

Forsørgelse: Kan man koordinere nødpasning med den kommunale 

pasningsordning ift. lukkeuger for dagplejemødre osv???  

I år var det et forskudt ferie år, derfor valgte vi at holde lukket i uge 28-29. Men vi 

vil selvfølgelig i fremtiden prøve at følge kommunens lukkeuger. 

 

 

 

10.  Ny dato for forældrerådsmøde. 

17. januar 2017 

 

11.  EVT 

Skal flagstangen flyttes? 

 

Forslag til næste arbejdsdag: 

Lave en scene med hjul på, som børnene kan lege med/bruge i børnehaven. 

Sætte plader på hegnet – med evt. tavlemaling – eller andre aktivitetsplader til 

at øve fin motorik. 

 

Vævning ind i hegnet- som kunst, evt. mulighed for at skolen kunne lave det. 

 

 

 


