
 
 

Referat fra forældrerådsmøde mandag den 25. februar 2019 

Tilstede: Betina Skovsgaard, Thomas Beck, Maria Frandsen og Birgitte Lind Hammer 

Afbud: Mai-Britt  

• Velkomst 

 

• Indledning af Thomas. Thomas læser en historie op fra bogen 7x7 der hedder ”Spring bare”. Den 

handler om en søns utvivlsomme tillid til sin far, i en meget presset situation. Dette er som den 

tillid vi skal have til Gud uanset hvor håbløs en situation vi står i. 

 

 

• Orientering fra Betina: 

• Vi er i den travleste tid i børnehaven, da det er den tid på året, hvor der er flest børn. 

Sådan er det hvert år lige inden at Oasens børn skal rykke videre til indskolingen. Da den 

travle tid falder lige i en årstid hvor det ikke er vejr til at være så meget udenfor kan det 

godt virke lidt intenst. 

• Hverdagen lettes bl.a. ved at stuerne skiftevis har en turdag. 

• For at have ekstra hjælp i denne tid er Emilie blevet ansat som pædagogmedhjælper 

indtil 31/3. Hun har nogle faste timer hver uge og bruges derudover som vikar ved 

sygdom, møder, ferie mm.  

• Skolegruppen skal snart holde afslutningsfest. De rykker fra 1. april over i indskolingen.  

• Pædagoger som skal have skolegruppen er: Tanja som følger med over fra børnehaven, 

Lene Nørgaard som tidligere har stået for skolegruppe samt en tredje person. Hvem det 

bliver falder endelig på plads i uge 10.   

• Hannah er gået på barsel og i hendes barselsvikariat er Dennis blevet ansat. Dennis skal 

sammen med Suzette være på Oasen fra 1. april. 

• På Savannen fortsætter Lena og Jette. 

• Kristine vil fra 1. april ikke længere være fast på Regnskoven. Da Kristine er ansat på 

nedsat tid har hun og Betina sammen besluttet, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at 

Kristines timer bruges som støttetimer på børn som er tildelt ekstra støtte. Via 

støttetimerne vil Kristine fortsat have en del af sine timer på Regnskoven.  

• På Regnskoven vil Kirsten fortsætte som primær pædagog sammen med en nyansat 

pædagog ved navn Mia. Mia starter 1. april og er ansat på 36 timer. Foreløbig i et vikariat 

indtil 31/12-19.  

 

• Arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan for Markusskolens børnehave: Siden 2004 har 

alle danske daginstitutioner skulle arbejde ud fra en pædagogisk læreplan, som beskriver deres 

pædagogiske arbejde. Som en del af aftalen om styrkelse af kvaliteten i daginstitutionerne ”Stærke 

dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”, blev der i 2017 udarbejdet en ny lovgivningsmæssig 

ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan. De nye regler blev vedtaget i folketinget i maj 

2018 og trådte i kraft fra juli 2018. Der skal udarbejdes en ny pædagogisk læreplan ud fra de nye 

rammer og den skal være fuld implementeret juli 2020. Nye tiltag – øget fokus på leg, dannelse, 



 
 

læringsmiljø hele dagen mm. Hele personalegruppen har været til en inspirationsaften arrangeret 

af DLO (Daginstitutionernes landsorganisation) og vil fra april arbejde med det til personalemøder 

og til pædagogisk dag 

 

• Tilsyn: 

• I december var der uanmeldt tilsyn i børnehaven. Evalueringen fra dette tilsyn var meget 

positiv. 

 

• Evaluering af julefesten:  

• At børnene har mulighed for at løbe rundt i gymnastikhallen efter spisning, er fortsat en 

succes. Det hjælper i stor grad på støjniveauet i festsalen. 

• Det fungerede godt med tag-selv-borde i hver ende af salen og afkortede køen til mad. 

• Der drøftes hvorvidt der skal indskærpes nogle regler omkring billede- og videofilmning 

under børnenes optrædener, da der bør være mere fokus på nærvær og tilstedeværelse, 

samt at det kan være forstyrrende når forældre går rundt med kamera.  

 

• Gennemgang af årsplan: 

• Kan findes på Markusskolens hjemmeside under Markusskolens børnehave 

• Ingen arbejdsdag planlagt, da der ikke er noget der mangler at blive lavet i år. Der vil 

formentlig komme en opfordring om i løbet af efteråret at hjælpe med klargøring af 

legepladsen ved de nye sfo lokaler, da den legeplads også vil kunne bruges af børnehaven. 

• I 2020 vil årsplanen ikke være så temaopdelt måned for måned, men i stedet tænkes mere 

helhedsorienteret.  

 

• Planlægning af forældremøde: 

• Dato for forældremøde er den 9. maj 2019 kl. 19 til 21 

• Forældremødet vil foregå på den måde, at der vil være årsberetning og valg, samt 

orientering med fokus på børnehavens arbejde med hjernen i det forgangne år. 

Efterfølgende vil forældrene blive delt op på deres børns pågældende stuer. Her vil der 

blive lagt op til en god snak om børnenes trivsel og hverdag, forældrene imellem, herunder 

også fokus på hjernen, dets spilleregler mm.  

• Forældrerådet står for at bage kage til arrangementet. 

 

• Forældrehenvendelser: Ingen  


