
 
 

Forældrerådsmøde mandag d.8/11-21 kl. 19.00-20.30  

 
Ordstyrer: Henning  

Referent: Mariska  

 

Dagsorden:  

1. Velkomst  

2. Indledning v. Henning 

3. Konstituering 

4. Orientering fra børnehaven v. Betina 

5. Evaluering forældremøde 

6. Julefest 

7. Forældremøde 2022 

8. Forældrekaffe dato  

9. Forældrehenvendelser  

10. Evt.  

 

Referat:  

 

1. Velkomst  

2. Indledning v. Henning 

3. Konstituering 

Mai-britt suppleant – træder ud af forældrerådet maj 2022 

Christian menigt medlem – på valg i 2023 

Mariska formand – på valg i 2022 

4. Orientering fra børnehaven v. Betina 

Personale fordeling: Suzette er stoppet. Kristine er tilbage som stuepædagog og Elsebeth er kommet 

tilbage i børnehaven og varetager støttetimer. Jette er fastansat pædagog i fleksjob, Elisabeth er fast 



 
 
medhjælpervikar. Overvejer at Karina skal have en 4. dages uge og Elisabeth går ind og har en hel dag på 

Oasen.   

Det opleves fortsat, at det giver en ro på stuerne at forældre ikke går med ind om morgenen. Det fungerer 

godt for både børn, forældre og pædagoger. Pædagoger og børn bliver ikke forstyrret ved aflevering. Det 

giver også en selvstændighed til Oasebørnene at de selv sætter madpakker på plads. Forældrene oplever at 

personalet er gode til at tage imod børnene på stuen. Dejligt at børnene kan lege på alle stuerne. 

I 2021 har der været fokus på digitalisering i børnehaven. Dette emne vil blive evalueret til personalemødet 

i november måned. Emnet fremadrettet vil være Børneperspektiv og børneinddragelse. Oasebørnene 

deltager i en børnemiljøvurdering, hvor de skal svare på spørgsmål omkring det fysiske, psykiske og 

æstetiske børnemiljø. Besvarelserne udmunder i en rapport, som personalet så skal vurdere resultaterne af 

og efterfølgende lave en handleplan.  

Børnehaven har haft Uanmeldt tilsyn fra Esbjerg Kommune d.4/11-21. Der afventes rapport herfra. Der 

kommer også et anmeldt tilsyn inden marts 2022. Indenfor en periode på 1 ½ år har man som dagtilbud 

minimum et anmeldt og et uanmeldt tilsyn fra Esbjerg kommune.  

Arbejdstilsynet har også været på både skolen og i børnehaven. Det gav en grøn smiley. 

Legepladstilsyn:  Overordnet god og sikker legeplads. Forskellige ting der skal ordnes – pedellen er i gang 

med at udbedre det. Fx skal fjedrevippen ændres i monteringen, der er kommet en plade på tophullet i 

pilehytterne mm. Legepladsrapporten og handleplanen kommer på hjemmesiden.  

Støttetimer søges ved Esbjerg kommune. Varsling om at støttetildelingen fremover altid ville svare til en 

fast medhjælpertakst, i stedet for en fast pædagogtakst til pædagogisk indsats og fast medhjælpertakst til 

praktisk hjælp. Betina har skrevet indsigelse imod det, og kommet med argumenter imod denne ændring. 

Der er kommet besked tilbage om, at tildelingen til fast pædagogtakst til pædagogisk indsats og 

medhjælpertakst til praktisk hjælp vil blive bibeholdt.    

5. Evaluering forældremøde.  

God aften. Evt. overveje om der skal være en præsentation af pædagoger. Godt med fælles aktivitet i 

starten, for at lære hinanden lidt bedre at kende. Foredraget var rigtig sjovt og gav samtidig noget at tænke 

over.  

6. Julefest 9.12.21 

Uden søskende. God opmærksomhed på det enkelte barn. Hver familie tager mad med til den enkelte 

familie. Efter aftensmad må børnene gå ned i hallen – forældrerådet går med i hallen. Betina laver 

indbydelse.  

7. Forældremøde 2022 

Datoen bliver torsdag d. 5/5. Evt. handle om digitalisering.  God oplevelse at komme ud på stuerne.  



 
 
8. Forældrekaffe dato 

8/3-22 om eftermiddagen i fællesrummet. Forældrerådet står for det.  

9. Forældrehenvendelser 

Overvejelse omkring synlighed for postkassen. 

10. Evt. 

Næste møde 1/3-22 kl. 19.00-20.30.  

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsleder Betina Skovsgaard 

Forældrerådsformand Mariska Jørgensen  

 

 


