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Beslutningsreferat fra forældrerådsmøde  

28. oktober 2019 kl. 17.30 til 20.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+ Malou Skrydstrup Nielsen  

+ Christina Christensen  

+ Birgit Sørensen  

+ Lisbeth Vandelbjerg  

- Søren Spanggård Petersen  

+ Maja Greve  

+   

+   

+   

 

 

Emne 

1.  Velkomst 

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

3.   Godkendelse og underskrivelse af referat fra d.3 september 2019: 

Godkendt 
 

4.  Nyt medlem i forældrerådet: 

Jannie Seidelin Larsen er af personlige grunde stoppet i forældrerådet. Birgit 

Sørensen, er Jannies stedfortræder. 

Der blev budt velkommen til Birgit og der blev kort fortalt om forældrerådets 

opgaver og mål. 



 

 

 

 

                                                                          

10 

 

5.  Børnehavelederens orientering: 
 
Generelt er der ro i børnehaven. Maja oplever glade børn, glade forældre og 

personale der hviler i sig selv. 

Frederikke holder pr.23 december 2019, der bliver søgt efter en ny 

pædagogmedhjælper. 

Rengøringsdagen, hvor forældrene kom en lørdag og gjorde rent i 

børnehaven, forløb rigtig godt, der var stor opbakning og alle var glade. De 

forældre der ikke kunne deltage, får en opgave i foråret, hvor de skal male 

udenfor. 

Der er enighed i forældrerådet om at gentage rengøringsdagen på samme 

måde til næste år. 

Maja orienterer, at mange forældre glemmer tøj, udetøj og fodtøj til deres 

børn. De glemmer også rygsæk og drikkedunk, når der er tur dag og de er 

ikke gode til at svare tilbage, hvis der er tilmeldinger til arrangementer. Det er 

problematikker i hverdagen der fylder for personalet. De bruger unødvendig 

tid på at følge op på tingene og den tid går fra børnene. Der blev besluttet at 

der skulle skrives en mail til forældrene omkring problemerne. 

Maja orienterede om De syrkede pædagogiske læreplaner. Hvordan 

personalet vil arbejde med dem fra nu og frem til sommer, hvor de skal være 

implementeret i børnehaven. Dette vil også blive fremlagt for forældrene til 

forældremødet d.28. november. 

6.  Markedsføring: 

                                                                                                      

Forældrerådet har delt flyers rundt. Nogle forældre har også hjulpet til med 

dette. 

Der vil i nærmeste fremtid komme en artiket om Balle Børnehave i 

lokalaviserne og VAF. Der er også lavet tiltag på nettet i forhold til 

markedsføring af børnehaven. 

7.  Forældremøde i november: 

I forhold til forældremødet, blev aftenen gennemgået, hvordan den skal gribes 

an og hvem der gør hvad.                                              

 


