Referat forældrerådsmøde torsdag d.4. marts 2021
Tilstede: Thomas Beck, Jens Fredensborg, Mai-Britt Ford, Mariska Jørgensen, Birgitte Hammer,
Betina Skovsgaard.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Indledning v. Thomas
3. Orientering fra børnehaven v. Betina
Ud fra omstændighederne fungerer det godt i børnehaven. Det er en travl periode med mange børn.
Alle er tilbage, ingen holdes hjemme længere. Mange hentes dog tidligere, så der er færre til
eftermiddagsfrugt end der plejer.
Vi er rigtig glade for at vi valgte at afholde fastelavnsfest. Det var en god og festlig dag.
Oasefesten som hvert år afholdes i slutningen af marts afholdes i år i børnehavetiden. I Corona
restriktionerne opfordres der kraftigt til at man ikke afholder sociale arrangementer udover
åbningstiden. Hannah og Suzette er i gang med at planlægge festen, og indbydelsen kommer ud til
Oaseforældrene.
Personalesituationen:
Hannah, Peter, Kirsten og Jytte(leder af mfo) har timer i skolegruppen som kører fra april til juli.
Hannah er den ansvarlige. Mens Hannah er i skolegruppe, har vi ansat Amalie Kjøller som
pædagogmedhjælper på Oasen.
Vi forventer pt at Jette, som er hjemsendt da hun er i risikogruppe, kommer tilbage efter påske.
Drøftelse af fordelingen af personalet i børnehaven.
Pædagogisk:
Vi har fokus på digital dannelse. Gennemgang af smittemodel. Målsætning:
1. Kvalificere og udvikle vores brug af digitale/elektroniske medier og redskaber som
pædagogisk værktøj.
2. Styrke børnenes digitale dannelse, så børnene kan benytte sig af
digitale/elektroniske redskaber og medier på en eksperimenterende, etisk og kritisk
måde og dermed styrke deres evne til at blive kompetente digitale brugere.

4. Coronasituationen
Der er pt ikke kommet nye retningslinjer for børnehaven, dvs. at retningslinjerne der blev beskrevet
i nyhedsbrevet for februar måned stadig er gældende.
Arbejdsplanen er tilpasset og ekstra timer indlagt for at køre stueopdelt fra 7.30-15.30. Det kører i
februar og marts måned. Hvis det muliggøres i retningslinjerne, får Regnskoven og Savannen fælles
legeplads fra april måned for bedre at kunne samarbejde på tværs af stuerne.
Vi må ifølge retningslinjerne ikke holde fysiske møder med forældre i børnehaven– så møder
afvikles online.
Det er heller ikke muligt at invitere nye forældre og børn på besøg i børnehaven. Ved indkøring af
nye børn, må forældre godt deltage.
Der var ros fra forældrerådet til børnehaven for håndteringen af corona. Dejligt at børnehaven
giver børnene en god og tilnærmelsesvis normal hverdag. Derudover er der gode initiativer med
blandt andet fastelavn og riddershow.
Der blev spurgt til om det ville være en fordel at børn kom lidt forskudt af hinanden i løbet af
dagtimerne. Det vil ikke hjælpe, da der ikke er så mange pædagoger i ydertimerne. Fra april vil der
komme mere ro på børnehaven, da hele Oasen rykker over i skolegruppen.
Snak om dilemmaerne omkring corona retningslinjerne. Nogle børnehaver er ude i hele
åbningstiden, andre kører næsten som før corona. Det kan som leder være et svært dilemma,
hvordan man tilrettelægger dagen bedst muligt med fokus på både trivsel og nedbringelse af
risikoen for Corona tilfælde. Stort ansvar at passe på både børn, personale og forældre -heriblandt
børn og voksne i risikogruppe.
5. Pædagogisk læreplan
Den pædagogiske læreplan danner grundlaget for det pædagogiske arbejde i børnehaven.
Den styrkede pædagogisk læreplan samt Evalueringen af den styrkede pædagogisk læreplan er
begge lagt på hjemmesiden. Gennemgås med forældrerådet og bestyrelsen én gang årligt.
6. Planlægning af forældremødet
Hvis retningslinjerne tillader det, afholdes forældremødet torsdag d. 20/5 klokken 19.00-21.00
Der vil være oplæg af Karin Torp - ”Hvem bestemmer hjemme ved jer?”. Hun har tidligere
deltaget til et forældremøde – det var en stor succes.

Muligvis deltager forældrene fra skolegruppen også til forældremødet, for at høre foredraget.
Årsberetning og valg. På valg Mai-Britt. Birgitte træder ud af forældrerådet, da hun ikke længere
har børn i børnehaven. Der arbejdes på at finde mindst én ny kandidat.
Betina skriver datoen for forældremødet ud til forældrene i næste nyhedsbrev.
7. Forældrehenvendelser
Der var ingen henvendelser i postkassen.
Snak i forbindelse med aflevering og afhentning – svært med afstand indenfor i børnehaven. Godt
løst med kun tre forældre inde ad gangen.
Meget koldt udenfor om morgenen – opmærksomhed på de børn der kommer meget tidligt.
8. Evt.
Opfordring til forældre om at opdatere legelisten på Tabulex.
Forældrekaffe er ikke tilladt pga. Corona
Aflevering af børn fungerer rigtig fint. Ros fra forældrerådet.
Der bliver sendt en video til de kommende skolebørn.
Betina sender forslag med dato til næste forældrerådsmøde ud snarest.

