
 

 

 

 

                                                                          

11 

 

Beslutningsreferat fra forældrerådsmøde  

3. februar 2020 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.28. oktober 2019: Godkendt 

 

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

personale der hviler i sig selv. 

Der er startet 4 nye børn pr.1 januar og 1 pr.1 februar, det er dejligt med nye 

børn og forældre. 

Camilla holder pr.1 marts 2020 og Kirsten som er pædagogisk assistent er 

ansat i hendes sted. 
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5.  Forældremøde i november:                                                                         

Super fint foredrag, der var humor og alligevel alvor bag og meget relevant for 

forældre og personalet. Foredraget gav stof til eftertake. Det fungerrede fint 

med at alle tog en ret mad med. 

6.  Arrangement:                                                                                                      

Julearrangement:                                                                                                                                                       

Personalet er i et dilemma, når forældre spørger, om de må tage søskende 

eller andre familiemedlemmer med udover dem selv, til julerarramgenet. Det 

er besluttet, at der må komme to voksne med pr. barn, hvis mor og far ikke 

kan deltage, vil der være mulighed for at sende en bedsteforælder en moster 

eller andet. Fremadrettet evt. lave juleklip i stedet for dekorationer. Hvor 

forældrene selv tager ting, lim og skabeloner med mm.                                                                                                                                        

Lejr:                                                                                                                                                                              

Bussen kører børnene på lejr, både torsdag og fredag.                                                                                                      

7.  Mad:                                                                                                                   

- Frokost                                                                                                                                                                       

Børnene smager mange ting og bliver præsenteret for nyt hver dag. Det 

veksler mellem varm mad og rugbrød med pålæg og noget lunt. Personalet 

ser desværre en tendens af, at børnene ikke spiser ret meget mad, når der 

bliver serveret varmt mad, i forhold til, når der bliver serveret rugbrød og det 

bekymrer dem lidt. Der blev besluttet at vi i en periode, undlader det varme 

mad også serverer rugbrød med lunt og ser om det har en betydning for 

børnene.  

- Morgenmad:                                                                                                        
Forældrerådet foreslår, om det kunne være en ide, at bhv. en gang om ugen 
tilbyder forældre morgenmad/en fast hygge dag. For at forældrene kan lære 
hinanden at kende og for at skabe gode relationer forældrene imellem. Det 
kunne også være en fredag i måneden. Forældrene kunne evt. betale for det.  

Det bliver vendt i personalegruppen og tages med som et punkt til næst 
forældremøde.  

Maja foreslår, hvis forældrerådet gerne vil gøre noget for, at forældrene lærer 
hinanden bedere at kende og får styrket relationerne til hinanden, vilket er en 
rigtig god ide, på den lange bane. Må forældrerådt gerne låne bhv. eller 
hallen og lave forældre/børne arrangementer. 
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8.  Legepladsen 

- Den nye del af legepladsen, bliver brugt og personalerne er beviste om, at 
tage børnene med derop.                                                                                                                                    
Bålhytten hvor meget bliver den brugt, blive bedre til at bruge den, også om 
vinteren. Evt. varme suppe til eftermiddagsmad.  

Evt. plantekasser nede bag ved og måske plante et æbletræ. En spand til 
kartofler. Måske investerer i kæmpe klodsmajor. Forældrene kan komme og 
luge eller save brædder.  

Reparation af moon care, Chris, Christians far vil gerne lave cykler og 
mooncare.                                                                                                     

- Nye tiltag/søges midler til nye ting                                                                                                                       
Søge om nyt standard lego – stikord til Christina evt. hun kan skrive en 
ansøgning til Lego sammen med Rikke. 

Magna tiles – magneter til eftermiddagen. Om personalet har nogen ideer til 
noget vi gerne vil have i børnehaven, noget der kan søges midler til. 

9.  Førskolefesten 

- Hjælp i køkkenet d.31. marts                                                                                                                                 
Christina vil gerne hjælpe til, Malou vender tilbage hurtigst muligt eller 
spørger en anden forældre. 

10. Forældremøde med valg 14. maj 2020                                                         

Forældrerådet mødes mandag d.4. maj kl.17.15, og snakker forældremødet 

med valg igennem. Max 1 time og kun til kaffe. 

11. Evt. 

Nogen forældre savner månedsplanen i forhold til at de gerne vil informere 
deres børn om, hvad de skal fra dag til dag, specielt hos stjernerne. 
Fremadrette skal vi i nyhedsbrevet informere bedre under stjernerne, hvad de 
skal i løbet af måneden. 

Personalet har en planlagt månedsplan, den er flytbar, så vi kan følge 
børnenes spor. 

Fotograf der kommer og tager billeder af børnene i leg, Birgit undersøger om 
det stadig eksisterer. 

 

 


