
 
 

Forældrerådsmøde mandag d.13/1-20 kl. 19.30-21.00 

Ordstyrer: Thomas 

Referent: Maria 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Indledning v. Thomas 

3. Orientering fra børnehaven v. Betina 

4. Tilsyn 

5. Planlægning af forældremødet  

6. Forældrekaffe 

7. Forældrehenvendelser 

8. Evt. 

 

Referat:  

Tilstede:  Thomas, Betina, Birgitte, Mai-Britt og Maria 

 

2. Andagt fra bogen GRIB!  

3. Orientering: 

Informationsvideo om skolen og børnehaven blev lavet i efteråret – er nu på hjemmesiden.  

Den pædagogiske dagligdag. Faste ugeplaner med aktiviteter – rigtig rart og praktisk for forældre. 

Smittemodel til fokusområder. Det går godt på stuerne. Personalet arbejder målrettet og engageret – 

det mærkes blandt forældrene. Personalet brænder for faget, og børnehavens motto ”Et godt sted at 

være. Et godt sted at lege og lære…” - skabe bedst mulig trivsel for alle børn - dette gøres 

forskelligt fra barn til barn. Stabil personalegruppe – få sygedage, få barnets sygedage.  Fast vikar 

Elisabeth.  

Pt. 30 timers støtte fordelt på to børn (Kristine/Elsebeth)  Ved kommende nye børn, der har behov 

for tildeling af ekstra ressourcer, vil der ansøges om dette og så må tiden vise om det passer med 

timeantallet til de to støttepædagoger. 

Personalesituationen – en del skift i sommers. Løste det ved at Dennis kom på Regnskoven fra 

august som fast pædagog 37 timer – givet ro, samt Tanja i vikariat. Hannah kommer tilbage fra 



 
 

barsel tirsdag d.14/1- Christine stopper i sit vikariat og skal ud at rejse. Fordeling af personale i 

børnehave og skolegruppe fra 1. april drøftes.  

Frokostordning, ny afstemning i starten af februar.  

Arbejdsdag i 2019 - aflyst – blev klaret af praktisk personale. Vi ser om der bliver behov for det i 

2020. 

Børnehavens inklusionsarbejde – forslag om at have det på som et punkt til næste 

forældrerådsmøde. Det er alle enige om er en god ide´.  

4. Tilsyn  

Anmeldt tilsyn torsdag d. 16/1 fra kl. 8.30 i ca. 4 timer. Gennemgang af egenrapport.  

5. Forældremøde 2020 

Planlægning af forældremøde: tirsdag d. 12/5 kl. fra 19.00 - 21.00.  

Mødes i salen med "ryste sammen leg".  

Evt. vis en video med glimt fra børnehavens hverdag.  

Ud på stuerne, hvor der vil være information fra pædagogerne om dagligdagen samt kaffe/kage. 

Maria og Birgitte står på valg og genopstiller. 

6. Forældrekaffe 

Forældrekaffe onsdag d. 15/4 fra 13.30 til 16.30 samt tirsdag d. 6/10 fra 13.30 til 16.30 

7. Forældrehenvendelser 

Ingen 

8.Evt.  

Forslag til foredrag - fokus på skærmtid/søvn/udvikling. 

Julefesten – overveje ny form. Sættes på som punkt til næste møde. Positiv feedback vedr. 

opfordring til at undgå billeder under lucia og sang – billeder kunne tages bagefter.  Godt med mad 

og hjælpsomme forældre ved oprydning.  

 

 

 

 

 


