
 
Forældrerådsmøde d. 11.01.2023 

 
Tilstede: Sabine, Andreas, Søren og Astrid (referent) 
Afbud: Sebastian 
 
Nyt fra Søren Fly: 

- De glæder sig til at komme i teateret. Der er et ønske om, at børnene kommer afsted to 
gange. 

- De undersøger mulighederne for, at pædagogisk personale kan komme på kursus i 
pædagogik for 0-3. årige børn. 

- Der er stor glæde over de nye faciliteter i vuggestuen. 
- Marias stilling ophører 31.03.23. Samtidig overgår 10 børn til forårs-sfo. Der er et ønske om 

at tilkoble en praktikant fra pædagogseminariet. 
- Der skal skiftes tag i institutionen. I den forbindelse indhentes et tilbud. 

 
Rengøring: 
Der blev drøftet nogle muligheder for, hvordan rengøringen kan optimeres, herunder:  

- Evt. lave en rengøringsplan, så vi kommer rundt.  
- Evt. lave en rengørings-rotationsordning blandt forældre som supplement til daglig 

rengøring 
- Evt. tjekke om der er behov for en ny støvsuger/nye redskaber 
- Evt. hyre professionel rengøring i vuggestue/børnehave  

Der bliver taget stilling til forslagene på næste bestyrelsesmøde. 
 
Læreplaner: 

- Der kommer snart lærerplaner på hjemmeside. Forældrerådet inddrages i evalueringen af 
planerne på næste forældrerådsmøde. 

 
Forældrekaffe: 

- Vi begrænser arrangementerne, så de fremover er første fredag i fra marts – okt, så vi kan 
opholde os udendørs.  

- Ønske om at andre forældre hjælper til fx ved at brygge kaffe, bage/medbringe kage, og at 
vi I forældrerådet faciliterer. 

 
Udeliv og brug af fjernsyn: 

- Fjernsyn bruges primært, når det har et pædagogisk formål.   
- Det er fortsat vigtigt for institutionen at være udendørs mest muligt – også når det regner 

og blæser.  
 
Beklædning: 

- Det er meget vigtigt, at børnene har praktisk og varmt overtøj med, så de ikke fryser og 
bliver våde. Desuden vil det være en stor fordel, hvis alle medbringer skiftetøj i tilfælde af, 
at børnenes tøj bliver vådt. 



- Der er behov for at opdatere institutionens kasse med ekstra tøj. Derfor opfordres alle til at 
medbringe ekstra tøj, som passer til både store og små i tilfælde af, at de mangler. 


