
Rudme Friskole og Børnehave 

5750 Ring 

Referat af Forældremøde 27.02.2020  

 

Anette som skulle være ordstyrer er fraværende og Søren har overtaget rollen som ordstyrer. 

Søren Aggerbeck tager referat  

 

1. pkt. på dagsordenen: Læreplansarbejde – Søren præsenterer – fokus på rutiner i hverdagen, ro 

omkring måltidet, indslusning af vuggestuebørn i børnehaven, børnekulturen og ønske om at børn 

afleveres inden 9 eller efter 11 i specielt børnehaven – da der som regel er planlagt aktivitet 

imellem 9 og 11. 

2.  pkt. på dagsordenen: Information om lukkedage – Plan er placeret på det røde brandhaneskab i 

gangen. Afkrydsningsskemaer ved. fx dage mellem jul og nytår er for at pædagogerne skal 

planlægge bedre opfordring til forældrene om at udfylde. Søren understreget at alle børn er mere 

end velkomne de dage – det må ikke tolkes på andre måder. 

3. pkt. på dagsordenen: Snak om fødselsdagsgave: Konstruktiv diskussion hvor alle har mulighed for at 

blive hørt. Konklusion blev ingen gaver ved fest i børnehaven/vuggestuen – dog vil der blive ’lavet’ 

et billede til fødselsdagsbarnet med et tillykke på – som barnet vil modtage ved fejring i 

institutionen.  

4. Informationsmedier: Informationer vedr. institutionen vil fremgå af tavlen i gangen primært.  

5. Vigtige datoer børnehave og skole: Forårsmarked, sommerfest, arbejdsdage m.m. er for alle og ikke 

kun skolen.  

6. Viggo som app på mobilen: Hurtig og nem adgang til Viggo 

7. Fredagskaffe: Der vil blive kørt forsøg med fredagskaffe i institutionen en fredag hvert kvartal – 

dato vil fremgå på tavlen i gangen. Alle er velkomne.  

8. Rekrutteringsudvalg: Dagny præsenterer og opfordrer folk til at blive en del af et 

rekrutteringsudvalg til at få flere børn til skole, børnehave og vuggestue. Der vil være mulighed for 

at lege med diverse PR-opgaver men også bare hjælpe med at uddele flyers mv.  

9. Skift af garderobe: Der vil blive omarrangeret i garderoben grundet flere nye børn i løbet af uge 10. 

En ekstra kommentar til garderobe er et ønske om vandtætte handsker til børnene hjemmefra, 

samt hyppig oprydning i garderoberne så der altid er rent ekstratøj og det beskidte tøj tages med 

hjem.  

10. Frugt budget og eftermiddagsmad: Madbudgettet ser ikke ud til at hold grundet at vi er gået over 

til at være overvejende en økologisk institution. Frugten i vinterhalvåret er meget dyrt og der 

arbejdes på at finde en løsning på problemet. Frugten må også meget gerne være lokal i stedet for 

økologisk. Nogle forældre ville gerne hjælpe med at undersøge mulighederne i det lokale. 

Børnehavebørnene opfordres til at have en lidt større madpakke med – da det opleves at flere børn 

ikke altid har nok mad med til hele dagen.  

11. Valg til forældreråd 2020/2021:  

Helle Bonde, Helene Hansen og Maria Storm stopper i forældrerådet. 

 



3 nye stillede op og der var ikke grund til afstemning. Forsamlingen blev spurgt om der var nogen 

indvendinger – alle bakker op om det nye forældreråd. 

 

Forældrerådet består i 2020/2021 af:  

 

Cecilie Aggerbeck (Agnes) – Formand 

Anders Brixner (Liva & Sune) – Repræsentant i bestyrelsen  

Sabine Andersen (Karla) – Referent  

Dagny Egelund (Anker & Elma) – Suppleant   

Agnete Pedersen (Johanne) – Suppleant  

Lønne Svensson (Frida) – Suppleant  

 

 

    


