
 
 

 

Forældrerådsmøde torsdag d.25/6-20 kl. 18.30-20.00 

 
Ordstyrer: Thomas  

Referent: Mai-Britt 

 

Dagsorden:  

1. Velkomst  

2. Indledning v. Betina  

3. Orientering fra børnehaven, herunder drøftelse omkring Corona situationen.  

4. Forældremødet, herunder valg til forældrerådet. 

5. Den styrkede pædagogiske læreplan 

5. Forældrehenvendelser  

6. Evt.  

 

Referat: Forældrerådsmøde torsdag d. 25/6-20 kl. 18.30 – 20.00  

Tilstede: Betina, Maria, Birgitte og Mai-Britt 

Referent: Mai-Britt  

1. Velkomst ved Betina.  

2. Indledning ved Betina. Deler bibelvers til fred. 

3. Orientering fra børnehaven:  

• Betina gennemgår tilsynsrapporten, som hænger i vindfanget. Til sidste forældrerådsmøde 

gennemgik vi egenrapporten inden tilsyn, og efter tilsyn er evalueringen fra den 

tilsynsførende gjort færdig. Tilsynet var meget positivt og har samtidig ført til øget 

inspiration ift. børneperspektiv og medbestemmelse. Forældrerådets medlemmer er meget 

positive over denne børnehave og den gode historie. 

• Madordning, det blev et klart nej til frokost ordning.  

• Personalesituationen: Jette er stadig hjemsendt grundet Corona. Der har pga. corona mm.  

været flere vikarer inde og hjælpe, det vil der også være hen over sommeren. Oversigt over 

hvilket personale der er ansat i børnehaven kan ses i vindfanget. Børnehaven arbejder på en 



 
 

løsning for Savannen hvor Jette er. De har valgt at køre en forsøgsstilling, en mandlig 

pædagog på 28 timer fra midt august til midt december. Børnehaven har pt 62 støttetimer 

fordelt i børnehaven – der har aldrig tidligere været så stor en andel støttebørn i børnehaven. 

Støttetimerne varetages at støttepædagoger der er ansat til det, og timerne er tildelt fra 

Esbjerg kommune.  

• Personalet har pædagogisk dag i børnehaven til efteråret. Emnet bliver Den pædagogiske 

læreplan og Børnehavens inklusionsarbejde. 

• Sommerfesten i september er afventende, men det kunne evt. afholdes stuevis.  

• Corona regler: De nye regler er sendt til børnehaven og der er sendt nyhedsbrev ud til alle 

forældrene i dag. Afstandskrav gælder stadig, man tager en magnet på vej ind og der er kun 

plads til 6 forældre ad gangen. Håndvask ved ankomst inden adgang ind i børnehaven, dette 

gælder både børn og forældre. Man afleverer ved legepladsen til de forskellige grupper eller 

i døren til stuen. Morgenmad skal medbringes hjemmefra indtil 1/8. Der henvises stadig til 

at pasning så vidt muligt ligger mellem 8-14.00 indtil august. 1 meters afstand ophører på de 

enkelte stuer til august, dvs. der må børnene sidde tættere til fx samling og spisning. Børn fra 

forskellige stuer må blandes når det er nødvendig eller forsvarligt, det betyder at legepladsen 

fra august igen er fælles.    

 

4. Forældremøde: d. 23/9-20. Maria genopstiller ikke (da hun fra marts 2021 ikke har børn i 

børnehaven mere)  

Birgitte genopstiller 

Mai-Britt er sidst stemt ind og er derfor i forældrerådet indtil 2021 og kan der stille op igen.  

5. Pædagogisk læreplan for Markusskolens børnehave 2020. Materialet er samlet i 25 sides rapport og 

afspejler virkelig troværdigt hele børnehaven, arbejdsgangen, hverdagen og præcis det vi i 

forældrerådet ser også som forældre. Evalueringen kan man institutionsvis selv vælge om den skal 

være med, og her er det valgt at den skal med i læreplanen. Den kommer på hjemmesiden snarest.  

6. Forældrehenvendelser: Der er ingen.  

 

 

 

 


