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Beslutningsreferat fra forældrerådsmøde  

11. juni 2019 kl. 17.30 til 20.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+ Malou Skrydstrup Nielsen	  

+ Christina Christensen  

+ Jannie Seidelin Larsen  

+ Lisbeth Vandelbjerg  

+ Søren Spanggård Petersen  

+ Maja Greve  

+   

+   

+   

 

 

Emne 

1.  Velkomst og nyt fra formanden: 
 

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
3.  Valg af formand og næstformang 

Formand Malou Skrydstrup Nielsen 
Næstformand Christina Christensen 
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 Gennemgang af forretningsorden – hvordan fremadrettet samt 
forældrerådets opgaver: 
Forældrerådet mødes hvert kvartal, Søren deltager efter behov. 
 
Alle skal være bevidst omkring tavshedsplint i forhold til forældrerådet. 
 
Der skal udarbejdes et årshjul over børnehavens arrangementer og vigtige 
datoer, den skal sendes til forældrene og ligges på børnehavens hjemmeside.  
 
Forældrerådet kan være en del af budgettet i forhold til prioriteringer og 
ønsker til børnehaven. Budgettet gennemgåes i november måned til årets 
sidste forældremøde. 
 
Forældrerådet har mulighed for at deltage i ansættelse af nyt personale i 
børnehaven. 
 
Dagsorden sendes ud en uge før hvert forældrerådsmøde, 14 dage inden 
dagsorden sendes ud, kan forældrerådet komme med punkter til dagsorden. 
 
 
 

4.  Børnehavelederens orientering: 
Fusioneringen med skolen er gået over alt forventning, vi er blevet taget godt 
imod inde på skolen og både forældre og personale er tilfredse. 
 
Der er lavet rigtig mange tiltag i forhold til markedsføring af børnehaven. 
Der er lavet ny flot hjemmeside, børnehaven har være i avisen af to omgange 
i forhold til fusionering og i forhold til børnehavens motorik forløb. 
 
Børnehaven ønsker at det er fuld forplejning i børnehaven, dette vil køkkenet 
kunne gøre for 100 kr pr. barn pr. måned. Alle i forældrerådet var enige om at 
det er en rigtig god ide. Der skulle efter mødet sendes en mail til alle forældre 
omkring nyt tiltag af frugtordning i børnehaven. Hvis der ikke kom nogen 
indevendinger fra forældrene indenfor en given dato, vil det træde i kraft pr. 1 
august 2019. 
 
Til orintering er Maj-Britt og Maja i et kursusforløb af tre omgange, i de nye 
styrkede læreplaner. Efterfølgende skal personalet evaluerer de nye 
styrkedelæreplaner på en pædagogisk dag i efteråret, med henblik på at 
implematerer dem i børnehaven. 
. 

5.  Direktørens orientering: 
Det går rigtig godt og fusioneringen er forløbet rigtig godt. Vi har fået en flot 
hjemmeside, en jouranlist har været ude og facebook siden er blevet 
opdateret. 
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Den største udfordring er ligenu, at få flere forældre til at vælge Balle 
Børnehave til deres barn. Hvordan brainder vi os selv bedre. Evt. foreslag.  
Malou havde en ide om, at vi kunne være med på markeder og i DGI huset. 
 
Vi skal blive skarpere på vores kærneværdier i forhold til medierne og være 
synlige omkring de fantastiske omgivelser og faciliteter vi kan tilbyde 
børnene. 
 
 
 
 
 

6.  Bordet rundt samt eventuelt: 
 
 

 


