
 

 

 

 

                                                                          

6 

 

Beslutningsreferat fra forældrerådsmøde  

3. september 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 

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

3.   Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 11. juni 2019: Godkendt 
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4.  Ambitioner i forældrerådet:                                                                               

Forældrerådet har et ønske om at være synlig blandt forældrene. De vil være 

opmærksom på nye børn/forældre, tage godt imod dem, byde dem 

velkommen og fortælle om forældrerådet. 

Skabe arrangementer i årets løb, både i og udenfor børnehaven, for at styrke 

fællesskabet og relationer børn og forældre imellem. Så børn og forældre på 

tværs af alder og grupper kender hinanden godt inden skolestart. 

Arrangementerne kunne være for hele familien. 

Eventuelt slå arrangementer sammen med skolen. 

5.  Børnehavelederens orientering: 
Børnehaven er kommet godt i gang efter sommerferien. August måned har 

været en stille måned uden for mange aktiviteter, dels for at alle skal komme 

tilbage efter endt sommerferie og finde sin palds igen, men også for at nye 

børn kan falde godt til og føle sig trygge. 

Sampasning med SFO i ugerne 27 og 31 er gået over alt forventning, der 

summede af tilpasse og glade børn, der blev leget på tværs af alder, lavet 

bål, spillet brætspil, de store var på ture ud af huset om meget andet. 

Bedsteforældredagen gik rigtig godt, 45 glade bedsteforældre hyggede med 

deres børnebørn. Der blev lavet snobrød, lavet perlekæder, ansigtsmalng, 

sunget og drukket en masse kaffe, en skøn dag, for både store og små. 

I forhold til etablering af en vuggestue, bliver det vendt på bestyrelsesplan. 

Mette som er meget tæt på at være uddannet motorikvejleder, er startet i 

børnehaven, hun kommer ca.2 timer hver fredag.  

6.  Markedsføring:                                                                                                      

Forældrerådet vil være behjælpelig med at få delt børnehavens nye flyers 

rundt. 

7.  Forældremøde i november:                                                                              

Forældremødet i november bliver d.28.11.19, hvor Mads Brodersen kommer 

og holder et foredrag. Den aften vil forældrerådet gerne snakke med 

forældrene om, forældrerådet og hvad forældrerådet kan bruges til. 

8.  Rengøringsdag lørdag d.28. september:                                                         

Forældrerådet laver en plan over selve dagen. Dagen er uden børn og det er 

oblikatorisk at der minimum deltager en person pr. familie. 
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9.  Årshjul:                                                                                                               

Børnehavens årshjul blev gennemgået og der blev sat datoer på de 

arrangementer, hvor forældrene skal deltage. Årshjulet bliver sendt ud til 

forældrene og samtidig bliver den lagt på børnehavens hjemeside. 

10. Reklamer for diverse                                                                                          

Fremadrette vil børnehaven ikke relkamerer for cirkus, når det kommer til 

byen, da det frister børnene unødvendigt. Vi vil stadig hænge opslag op, om 

diverse tiltag i idrætsforeningen.  

11. Tilfredshedsundersøgelse:                                                                               

Dette kan tages op til næste forældrerådsmøde. 

12. Tage billeder af forældrerådet:                                                                          

Der blev taget billeder af forældrerådet, så de fysisk kan blive synlige i 

børnehaven. 

 


