
Referat fra forældrebestyrelsesmødet onsdag d.10/6-20 

 

1. Referatet godkendt. Flere har været glade for at referaterne nu bliver lagt på facebooksiden. 

 

2. Nyt fra vuggestuen. Dagligdagen er begyndt at være tilbage, med de restriktioner der nu engang er. 

Vi er ude fra kl.8.00 og resten af dagen, kun afbrudt af middagssøvnen, hvor de få børn der ikke 

sover får en pause fra solen i fællesrummet. Vi er kreative omkring pædagogiske aktiviteter der kan 

laves udenfor, både sproglige og motoriske. Restriktionerne omkring aflevering ved døren fungere 

godt og personalet er opmærksomme på at få børnene godt ind af døren, se forældrene i øjnene og 

få sagt godt farvel. Rikke er stoppet og vi har fået ansat Bea på myrestuen. Det fungere rigtig godt. 

 

3. Børnehaven er ude nærmest hele dagen. Stationer med aktiviteter på legepladsen og grupper der 

går ud af huset. Nyt tiltag er pausestationer hvor man kan lytte til stille musik eller slappe af med at 

kigge op i himlen. De voksne er begyndt at bruge legeveste igen, dykkere og blæksprutter. Det har 

været sat på standby under coronatiden. Der er også blevet flyttet stuer og det har børnene klaret 

godt og ved godt hvilke stuer de høre til. Der har været nogen frustration hos forældrene omkring 

hvem der må gå ind og hvem der ikke må gå ind og hente børn, i forbindelse med at de gamle 

brumbasser, der nu er blevet minirødder, nu også er kommet ind på rødderstuen. Hos fritterne skal 

forældrene ringe når de henter deres børn. Der kan være brug for at sende en ekstra reminder ud 

til forældrene. Opstarten gik stærkt og blev lidt kaotisk, men det var med henblik på at alle 

forældrene kunne få børn passet og komme på arbejde igen. I uge 25 holdes der afslutning for 

minirødderne hvor de får lov til at få deres cirkuskostumer på og synge de sange de skulle have 

optrådt med til deres aflyste cirkusforestilling.  

 

4. Hos fritidshjemmet og i klubben, er det ligeledes hurtig ind og ud igen på sportspladsen, 

multibanen og i skolegården, samt hvor der ellers er muligt at finde rum i uderummet. Der bliver 

også lavet værksteder med forskellige kreative og fysiske aktiviteter og mindre pauser indenfor. 

 

5. Processen med de nye styrkede læreplaner har været i gang i et års tid på både personalemøder og 

på en personaleweekend. Tanken er at det skal lægges på hjemmesiden som en virtuel blomst, 

hvor der kan klikkes ind og vælges emne og stue. I den forbindelse starter vi også med at bruge et 

nyt evalueringsmateriale op. Det består af 3 skemaer hvor der sættes fokus på situationer og 

projekter vi ønsker at blive klogere på, både hvad virker og hvor kan vi gøre noget anderledes til 

gavn for børnene. I den forbindelse bruges bl.a. videomateriale. Forældrebestyrelsens 

kommentarer til læreplanen sendes hurtigst muligt til Mikkel. 

 

6. Det har været en ekstra tryghed for forældrene at have en fast pædagog til at følge børnegruppen 

fra børnehavestart til fritter start. Det er et puslespil, men kunne også være en spændende ide at 

arbejde videre med. Som det er nu i børnehaven er biller/bier en gruppe med de samme voksne og 

så får de et år som brumbasser. I løbet af dagen deles de ud i mindre grupper, men der laves også 

aktiviteter på tværs. 

 

7. Et barn har været væltet ind i væggen og brækkede desværre næsen i puderummet. Der var opsyn, 

så det har været et uheldigt fald. Vi vil fortsat lade børnene udfolde sig fysisk, både i puderummet 



og udenfor. Vi holder opsyn og sørger for at forhindre farlige situationer, men børnene skal have 

lov til at udfolde sig fysisk for at styre motorikken og det sker at de slår sig. 

 

8. Der er desværre stadig problemer med at telefonen viderestiller til Erik.  

 

Bestyrelsen ønsker mere information når der aftales ting mellem leder og bestyrelsens formand. 

 

Vi skal have fundet ud af om der afholdes jagt i kirkeskoven, der har hængt skilte der indikere 

dette. 

 

Næste møder bliver torsdag d.3/9, mandag d.9/11, tirsdag d.8/12 kl.17 -19. 

 


