
Referat fra forældrerådsmøde d. 8. oktober 2014 

Deltagere: Alan Martinsen, Lene Thiesen, Heidi Pedersen, Jørgen Poulsen, Betina Lynge. 

Afbud fra: Louise Damtoft Kaufmann. 

Referent: Heidi Hedelund Nielsen. 

1. Mødestruktur i forældrerådet: 

Dagsorden skal overholdes så møderne kan slutte til tiden. Forældrerådsformanden Jørgen 

Poulsen er ordstyrer ved møderne.  

 

2. Billeder af forældreråd på Intra:  

Der er lagt billeder ind af forældrerådet men de er skoleporten. Alan ligger det ind, som 

dokument på Børnehusets Intra, så forældre som kun bruger børnehavens Intra nemt kan 

finde dem. Efter valget d. 11. november, kommer billederne til at være tilgængelige på 

Intra, under forældrerådet. 

 

3. Revidering og afklaring af forretningsorden for forældrerådet: 

Der er valg til forældrerådet den 11. november i forbindelse med forældremøde i 

børnehuset. Det er ikke defineret i forretningsorden, hvordan forældrerådet skal 

sammensættes. Det skal være op til forældrene, hvem de ønsker skal stemmes ind. 

Forældre til børn i DUF kan også stille op. Der kommer opslag på Intra om valget.  

 

4. Evaluering af informationsmøde vedr. strukturændringer: 

Det var et positivt møde og det fungerede rigtig godt med at dele forældrene op i små 

grupper. Det har været en god proces for pædagogerne, at arbejde med den nye struktur. 

Der er allerede kommet en positiv effekt i Børnehuset. Der er mindre støj og børnene er 

gode til at bruge de små rum, som nu er indrettet til forskellige aktiviteter. 

Alan har fortsat kontortid i Børnehuset onsdag formiddag. 

Der kommer et spørgeskema ud til forældrene i uge 43, hvor de skal evaluerer på den nye 

struktur. Pædagogerne evaluerer løbende, når de har personalemøder. 

 

5. Proces i Børnehuset. Orientering og debat: 

Smiley ordningen, blev droppet, da det gav et dårlig signal. ABC dage er mere et 

arbejdsredskab til pædagogerne. Forældrene kan læse på tavlen, hvis der har været 

sygdom og aktiviteter er blevet aflyst. Surferen er den, som videregiver info til forældrene 

og kan henvise til andre, hvis der er behov for yderlige uddybelser. Hun står også til 

rådighed for spørgsmål fra forældrene. ”hyggesnak” er ikke et stort problem men 

forældrene opfordres til at henvende sig til surferen, på den måde kan de andre 



pædagoger bruge tiden på børnene. Hvis forældre har behov for en længere snak, så er alle 

velkomne til at aftale en tid, hvor man kan afholde et møde. 

Ugeplanen er ikke på Intra og det efterspørges af nogle forældre. Vi aftaler at det skal med 

i spørgeskemaet, hvor mange som ønsker det og ud fra svarene tages der beslutning om, 

om ugeplanen skal på Intra fremover. 

 

6. Børnehusets kostpolitik: 

Der opleves flere og flere, som sender flere ”godter” med i madpakkerne end rugbrød. 

Madpakkerne er forældrenes ansvar, men Børnehuset kan vejlede og gøre forældrene 

opmærksom på Børnehuset kostpolitik. Frugten bliver skåret ud af en voksen og hvis der er 

børn, som ønsker at hjælpe, får de lov. Måske dette skulle tænkes ind, som en fast aktivitet 

for børnene. 

Kostpolitikken bliver rette til i forhold til den nye struktur. 

 

7. Nyt fra institutionen: 

Børnehuset: som noget nyt, er det kun Eventyrbanden, som deltager i skoles motionsdag, 

da det opleves, at være for langt for de mindste at være med. De laver motion på 

legepladen i stedet for. 

Ellers er arbejdet med den nye struktur i fuld gang og børnene har taget godt imod den. 

DUF: den nye skolereform har haft stor indflydelse på arbejdet i DUF. Der er mindre 

personale og det er svært at fordybe sig i aktiviteter for alle og i hverdagen er det de 

mindre børn, som har brug for mere hjælp end de store. Derfor bliver der lavet nogle 

aftenaktiviteter kun for de store, for at til godese alle. 

Det er hårdt for børnene med en længere skoledag og de er trætte og når de kommer i 

DUF vil de bare gerne lege. Derfor har pædagogerne valgt at flytte tidspunktet for frugt til 

15.40 fordi det er der, hvor de fleste er sulten. Så kan børnene rydde op, få frugt, inden de 

som skal følges over vejen skal afsted kl 16. Det kommer en skrivelse ud fra DUF omkring 

dette på et senere tidspunkt. 

 

EVT: 

Skal der afholdes julehygge i børnehuset/DUF, så afhænger det af om, der er forældre som 

vil give en hjælpende hånd. Der kommer et opslag på Intra med dato, så forældrene kan 

melde sig til og afhængig af hvor mange der kan hjælpe, bliver der julehygge som vanligt. 

 

Næste møde i forældrerådet bliver i december men datoen bliver først fastlagt efter valget 

til forældrerådet. 

 

 

 


