
Referat fra forældrebestyrelsesmødet torsdag d.3/9 – 2020 

 

1.Referatet fra sidste møde før sommerferien er desværre ikke kommet ud, men vi godkender det efter 

oplæsning fra Mikkel. 

Der er desværre stadig problemer med at opkald viderestilles til Erik. Det er umiddelbart røddernes telefon 

der er synderen. Alle stuer har nu fået et mavebælte så telefonen altid er med rundt og kan tages med det 

samme. 

2.Vuggestuen er begyndt at dele børnene op i grupper af de store, de mellemste og de små, når vi laver 

aktiviteter. Det gør det lettere at målrette aktiviteterne til de enkelte aldersgrupper. 

Frem til uge 42 har vi naturprojekt hvor der hver dag vil være aktiviteter der har med natur at gøre. Vi er 

tilmeldt naturens dag og temaet er vild i naturen. 

3.I børnehaven ser den nye struktur med blandede 3 – 4 årige på to stuer, ud til at fungere. Vi har fået taget 

hul på vores forskellige aktiviteter - musik, hal og værksted.  

Børnehaven har natur- uge i næste uge, og laver fælles bål dag næste fredag d. 11 sep. 

Der holdes forældremøde med kun en forældre pr. barn. Bier/Biller holder i multirummet og brumbasserne 

på egen stue d. 16 sep. 

Der er arrangeret fælles børnehavetur til Kløverhaven ved Korsør som erstatning for den årlige tur til zoo. 

Der er bestilt bus så vi undgår offentlig transport. 

4.Fritteren har fællesleg hvor det er børnenes ideer der bruges. Her er det et krav at alle deltager. Der laves 

også gæt hvor mange der er i glasset og andre aktiviteter hvor børnene lære at vinde og tabe. 

Der arbejdes også på at tænke i at rykke de aktiviteter der normalt foregår indenfor, udenfor. Bl.a. har det 

været en succes med computerspillet Mario card, der blev til en fysisk udfoldelse. 

5.Rødderbørnene der går på morgenfritter skal fremover selv huske at tage deres eftermiddagsmad med 

over på stuen. Det har førhen været således at alle madpakker blev samlet i en fælles kasse og båret over af 

en voksen. 

6.Nogle børn i fritteren er begyndt at give udtryk for at de ikke synes det er sjovt at være på fritidshjem når 

de skal være ude hele tiden.  For at undgå at børnene går hjem kunne det være en ide at skifte område i 

løbet af ugen og også have nogle enkelte dage inde eller steder der kan bruges til ren afslapning og hygge, 

så børnene får en pause fra uderummet. Når det bliver vinter kan der også blive brug for læ steder hvis 

vejret bliver dårligt. 

7.Det er desværre stadig ikke alle forældre der overholder vores corona restriktioner. Især i børnehaven 

hvor en forælder af gangen må gå ind i garderoben. Vi gør hvad vi kan for at gøre opmærksomme på det, 

men vi skal nok stramme op på at italesætte det overfor de forældre der ikke overholder vores 

retningslinjer. Simon foreslår at der evt. kan laves en forælderbestyrelsespatrulje, der kan stille sig op i en 

uges tid og gøre forældrene opmærksomme på disse. Mikkel går lige i tænkeboks om dette kunne være en 

mulighed. Alternativt kan man måske lukke for adgang til garderoberne.  

 



Evt; Dato for protrætfoto.  


