
 
 
Referat af forældrerådsmøde 12.10.2017 

Deltagere: Betina Skovsgaard, Thomas Beck, Christine Morberg, Maria Bojesen, Tina Jensen, Johan Munk. 

Ordstyrer: Thomas 

Referent: Johan 

 

2. Indledning ved Thomas 

Jesus kender hver enkelt af os. 

 

3. Orientering v. Betina. 

 

Personalesituationen: Anne Line stoppet, er flyttet til Fyn med familien. Midlertidig stilling besat af Lærke 

Ehmsen, indtil hun skal studere i sommeren 2018. Lena har været sygemeldt. Hanna har vikarieret. Lena 

tager over igen. Regnskoven har fået 10 timers støtte på barn, timerne dækkes af Marianne. Som privatejet 

børnehave får vi pengene og skal selv finde personale til at varetage opgaven. Pepijn er ført ind i planen 

fast hver fredag. 

 

Efterspørgsel om Oasen på længere ture: En time længere for pædagog hver onsdag giver bedre mulighed 

herfor. 

 

Vi har ikke hørt yderligere konkret information fra politisk/kommunal side vedr. ny styrket pædagogisk 

lærerplan samt dagtilbudsreformen. Vi afventer. 

 

Uge 44/45 vil der blive opsat videoovervågning ved indgang m.m. Dette for at forebygge hærværk, samt 

have videoovervågning ved ind-og udgang til børnehaven. 

 

Fliserne ved indgangen er rettet og det fungerer effektivt når det regner. 

 



 
 
Tilbud indhentet til færdiggørelse af ombygning til garderobe, mødelokale og legeområde. Arbejdet ventes 

påbegyndt snarest og færdiggjort i foråret 2018. 

 

Legepladsrapport efter tilsyn: Overordnet er der ingen bekymrede bemærkninger. De anmærkninger der 

er, er i kategorien 'acceptabelt' og har ikke krav om udbedring, men vi vil få dem gjort alligevel. Lidt skruer 

på legetag. Et tov er slidt. Lidt ny silikonefuge i trærevner samt legehustag. Der mangler lidt sand under 

gyngerne. Der skal efterspændes et par skruer.   

Pedel tjekker legepladsen grundig hver uge, personalet tjekker dagligt. Handleplan bliver lavet for pedel 

ved udbedringerne. 

 

Personalegruppen har været på førstehjælpskursus. Det var godt og en sikkerhed for alle.  

 

Pædagogisk dag er udsat til januar måned, da foredragsholdere ikke kunne nå det her i 2017.  Emnet er 

”Børn og sorg”.  

 

Tilbud kommer snart på legeplads på skolen.  Efter dette skal grunden og bygninger på det tidligere 

Sportigan tjekkes for om det kan bruges til SFO mm. Afhængig af dette, kan der evt. etableres bålhytte mm.  

som også børnehaven kan benytte.  

 

Nordeafonden: Der ventes snart at blive søgt om tilskud til ekskursion til Vadehavscenteret. (Puljen er 

efterfølgende desværre konstateret opbrugt, og det er derfor ikke længere muligt at søge) 

Trygfonden: Tina undersøger vedr. hjertestarter. 

 

Tina tilføjer: Der kommer måske cykelsti ved Markusskolen. Der skulle i kommunen være sat penge af til i 

2018 at undersøge om mulighederne herfor. 

 

4. Tilsynsrapporten for det uanmeldte tilsyn i juni måned er kommet. Meget positivt over hele linjen. Der 

henvises generelt til rapporten for yderligere detaljer og specielt til den samlede konklusion som 

sammenfatter et meget positivt resultat. Se hjemmesiden. 

 



 
 
5. Evaluering af sommerfesten og science-forløb. 

Festen lå som kulmination på forløb om 'science'.  

Godt arrangeret. Fint med stationerne. Vejret var med os. Science er et tema som der også arbejdes med i 

kommunalt regi, i denne børnehave er det lagt ind under læreplanstemaet ”Natur og naturfænomener”. 

Der var fokus på vægt, lyde, væsker, farver mm. Børnene har været meget engagerede. Det har kørt som et 

2 mdrs.  tema og evalueringen heraf viser stor succes med forsøg. Børnene tager det med sig, og har 

forhåbentlig fremadrettet mere mod på at undersøge og eksperimentere, samt være nysgerrige. 

Lige efter sommerferien var lidt for tidligt. Sommerfesten skydes derfor en uge til næste år. 

Ønske om rent fysisk at få samlet deltagerne ved begyndelsen omkring velkomsten til selve sommerfesten. 

 

6. Forældrekaffe 

Meningen er at det er forældrene der skal lære hinanden lidt bedre at kende. Det er derfor et ønske fra 

medarbejderne om, at det er forældrerådet, der står for det. Kaffe fra skolen. Kage el. lignede fra 

forældrerådet. Dette kan godt være anderledes på andre tidspunkter i året, hvor børnehaven ikke er så høj 

i børneantal. 

Drøftelse omkring forældrekaffen og hvordan det bedst muligt kan forløbe når det holdes inden døre i 

vinterhalvåret. Der er begrænset med plads, og eftermiddagen skal også opleves som god for de børn der 

først hentes sidst på dagen. Diverse bekymringer fra medarbejderne vedr. søskende og hvem har ansvar for 

børnene efter forældre er kommet mm. blev diskuteret.    

Der skal ikke sættes ting frem, andet end så man kan få kaffe og evt. småkager.   

Forskellige holdninger ved mødet om behovet for forældrekaffe og hvad der er kriteriet for succes. 2 gange 

om året er måske passende? Forslag om flere gange, men mere uformelt. Forslag om at kalde det 

'hentekaffe'. Ikke en onsdag som er travl i børnehaven. Tirsdag eller torsdag. Første gang ventes tirsdag 30. 

jan. 2018. Forventet åbent kl. 14.00-16.30. Johan og Tina er ansvarlige for det. 

Betina og Tina finder ud af at melde ud, og det indskrives i årsplanen. 

 

7. Julefest 

Støjniveauet sidste gang var alt for højt. Drøftelse af forskellige tiltag for at mindske støjen. Ideer med at gå 

i hallen med børnene så de voksne kan snakke. Juletræ skal ind til væggen. Placere bordene anderledes. 

Måske søskende ikke skal med? - det blev besluttet at prøve andre tiltag først, da der ellers formentlig vil 

være mange familier hvor der kun kommer en voksen. Forslag om at der i indbydelsen pænt nævnes at der 

opfordres til at forældre sørger for at børn ikke løber rundt i salen, kun i hallen. Fællesspisning først og 



 
 
mulighed for hallen derefter. Forslag om at spørge ud om ikke 4 forældre vil med i hallen. Der skal åbnes for 

depot for redskaber og der skal være nogen til at holde styr på sikkerheden. Betina står for indbydelse. 

 

8. Forældremøde 2018 

Enighed om at emnet bliver om hjernens udvikling. Forslag til emner:  Optimal udvikling- hvordan? Hvad 

kan forventes hvornår af drenge vs piger? Stressniveau er langt højere i dag end tidligere blandt børn i 

børnehavealderen. Barn i trivsel, hvordan opnår vi det? Balance og ro i hverdagen. Betina står for at finde 

foredragsholder. Det bliver i maj måned så flest nye forældre kan komme med. 

 

9. Forældrehenvendelser. 

Ingen 

 

10. evt. 

Ny hjemmeside for skolen kommer snart med nye indgange til elevintra, forældreintra, børnehaven. 

Evt. Esben Hanefelt plakat om Noas Ark op i børnehaven. 

Forslag om alle i personalegruppen inkl. vikarer kommer op med billede i vindfanget. Vil blive gjort. 

Snak vedr. fotografering. Blandt andet ønske om at billederne fra fotografering kommer hurtigere ud til 

forældrene. Thomas videregiver info. 

 

Næste forældrerådsmåde: 8. februar 2018 

 


