
Kort referat af forældrerådsmøde d 12.6.2018 

Til stede: Anette, Dagny, Helle, Cecilie, Maria, Stine 

 

Dagsorden: 

Nyt fra Børnehave/vuggestue 

Nyt fra skolen 

Pædagogstilling 

Rengøring 

Ansøgning om at få ”De grønne spirer”s flag 

Sommerfest 

Evt. 

 

Nyt fra Børnehave/vuggestue: 

- Vi får flere timer frem mod sommerferien. Arne får en fast dag om ugen i vuggestuen 

frem mod sommerferien – foreløbig. 

- Ansættelsesproces i gang til ekstra pædagog. 

- Der er lavet lidt om i madrutinerne i vuggestuen. Formiddagsfrugt er skiftet ud med en 

klapsammen og flyttet til eftermiddagsmad. 

Nyt fra skole: 

- Fundet egnede kandidater til samtale. 

- Der øves på teater. 

 

Pædagogstilling: 

- Der er fundet tre egnede kandidater til samtale med ledelse og forældreråd. 

 

Rengøring: 

- Tahani er gravid, så det skal vi lige have i baghovedet for fremtiden, da der kommer en 

naturlig pause. 

 



”De grønne spirer” 

- Dagny har foreslået, at vi ansøger om at få ”de grønne spirer”s flag (Friluftsrådet), for at 

vise stedets grønne profil som led i markedsføring. Der bakkes op om idéen og arbejdes 

videre med den. Se mere her http://www.groennespirer.dk/ 

Sommerfest: 

- Fremover vil festen altid blive holdt den anden torsdag i juni. 

 

Evt: 

- Maria får muligvis brug for en midlertidig afløser i skolebestyrelsen fra august grundet 

barsel. 

- Cecilie gjorde opmærksom på stedets hjemmeside. Flere var enige i, kan fremstå 

uprofessionel, da nogle af os har oplevet, at det kan tage for mange klik at finde frem til 

simpel kontaktinformation så som mailadresser på den, man vil i kontakt med. Der blev 

også gjort opmærksom på, at hjemmesiden fint viser stedets ånd. Maria tog noter videre 

med til pr-udvalget. 

- Referat vil fremover også sendes ud på Viggo. 

- Kommunikation mellem stederne skal lige strammes lidt op, så alle får at vide, hvis der 

sker ændringer eller opdages fejl i forb. m datoer og arrangementer. 

NB: Vedr. ansættelser, foregik det i dagene umiddelbart efter sidste møde, så den del af referatet vil være 

forældet. Det er allerede meldt ud via Viggo, hvem de nye er. 

Vh 

Stine 

 

 

  

http://www.groennespirer.dk/

