Forældrerådsmøde
Rudme Friskoles børnehave og vuggestue, den 20. august 2020
Deltager: Annette Pihl (leder), Cecilie Aggerbeck, Dagny Egelund, Lønne Svensson, Sabine
Andersen og Agnete Pedersen (referent)
Fraværende: Anders Brixner

Status fra børnehave og vuggestue ved Annette
Covid-19 har vendt op og ned på mange ting og betydet nye rutiner. Personalet er pålagt at
vaske/af-spritte alle genstande, legetøj mm., som børnene er i berøring med flere gange
dagligt. Personalet har fra begyndelsen valgt primært at opholde sig udenfor, blandt andet
fordi det betyder, at rengøringen bliver knapt så omfattende. Nogle af børnene har reageret
lidt på ikke at måtte komme ind, men det generelle billede er, at det har fungeret rigtig godt at
være udendørs. Vuggestuebørnene er begyndt at være lidt indenfor, særligt om formiddagen.
Børnehavebørnene har tilsvarende fået lov til at være inde nogle stykker af gangen om
eftermiddagen. Den hyppige håndvask, som Covid-19 har medført, er en anden ny rutine, der
tager meget tid, da børnene skal hjælpes med dette.
Personalet oplever derudover, at den nye situation også har betydet, at de indimellem har haft
mere tid til nærvær og samvær med børnene uden, at de har skulle en helt masse andre ting.
Nogle af de gamle rutiner og faste aktiviteter er så småt begyndt at starte op igen. I denne uge
har Anette fra skolen været forbi og synge og spille med børnene, til stor glæde for alle.
Fællesaktiviteterne, fx samlinger, har været savnet og er på vej tilbage.
Personale
Der er startet og starter mange nye børn i huset og det er godt. Man regner med, at vuggestuen
med sine 10 pladser vil være fyldt op inden for et år. Der vil blive oprettet en venteliste til
andre mulige interesserede forældre. Der er i princippet plads til en del flere børnehavebørn,
men der tænkes også i alternative steder at være, eventuelt på skolen, så der fortsat er plads at
boltre sig på. En udflytter/skov-gruppe nævnes også som en mulighed.
Flere børn betyder på sigt mere personale. Man kunne ønske sig en fastansat, gerne med solid
pædagogisk erfaring eller uddannelse, allerede fra efteråret. Dette vil blive taget op i
skolebestyrelsen ved næstkommende møde.
Det er håbet, at der fremover vil være mere stabilitet på personalesiden, end det har været
tilfældet det sidste halve år.
Personalets vagtplan vil blive hængt op, så det er klart for os forældre, hvem der er i huset
hvornår.
Nye tiltag udendørs
Der er i samarbejde med en gruppe forældre blevet søgt fondsmidler til at forbedre de
udendørs arealer. Der er blevet bevilliget penge til følgende: Bålhytte/madpakkehus, som vi
selv designer og bygger, højbede, diverse blomster, planter og bærbuske samt en ”grejbank”
med forstørrelsesglas mm. til udendørs leg og læring.
Vi har brug for mange hænder til at gøre planer til virkelighed, og holder derfor fælles
arbejdsdag den 25. oktober. (Invitation følger).
Projekt ladcykel
Personalet har længe ønsket sig en ladcykel med elmotor for bedre at kunne tage en gruppe
børn med på ture ud af huset. En gruppe forældre er nu gået sammen om at søge fondsmidler
til en sådan. Det er planen, at denne ”byens cykel” også skal kunne benyttes til andre
fællesskabende aktiviteter i lokalområdet – måske får vi en ”kaffe-cykel”?
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Lokalrådet bliver afsender på ansøgningen.
Eventuelt
- Der ønskes en vandhane udendørs – dette tages med på bestyrelsesmøde på skolen.
- Det foreslås, at huset fremover følger industriferien, hvor sommerferien ligger i
ugerne 29, 30 og 31.
- Muligheden for beskeden stigning i forældrebetaling drøftes, mod at kunne tilbyde
børnene frisk, økologisk frugt hver dag. Det nævnes, at det aktuelt er noget billigere at
have sit barn gående her end andre steder.
- Der ytres et ønske om endnu større fokus på, at relevante beskeder/datoer mm. når ud
til alle forældre, og at beskeder på Viggo fortsat suppleres med fysiske sedler/plakater.
På vegne af Forældrerådet
PS.
Fælles arbejdsdag i vuggestue og børnehave lørdag den 5. september – ses vi? ☺
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