
Kort referat af forældrerådsmøde i børnehave/vuggestue d. 19.4.2018. 

Til stede: Annette (Børnehaveleder), Helle (formand), Maria (rep. skolebestyr.), Cecilie, Dagny og Stine 

(referent). 

Dagsorden: 

Egeskovtur 

Forårsmarked 

Sommerfest 

Fremtidige møder 

Referathåndtering 

 

Nyt fra Børnehave/vuggestue ved Annette: 

 Intet nyt, da der lige har været forældremøde. 

 

Der blev spurgt til institutionens nøgenpolitik, nu hvor det bliver varmt. Får de små lov til at løbe nøgne 

rundt og pjaske med vand og bare være børn? Det gør de.  

 

Nyt fra skolen ved Maria: 

PR fortsætter. Man vil kontakte mødregrupper og sundhedsplejen, for at gøre opmærksom 

på stedet og div. arrangementer. Planlægningen er allerede i gang. 

Dette ledte til en snak om T-shirts/refleksveste etc. med reklame/logo, når vi er ude. 

 

Tur til Egeskov: 

 Turen er onsdag d 23.5 

Vi kører af sted i god tid, så vi er på Egeskov, når de åbner kl. 10. Det præcise 

afgangstidspunkt aftaler vi, når vi nærmer os dagen. 

Pædagoger vil være Søren, Annette og Dea. Dertil de forældre der vil med og kan hjælpe 

med transport. 

Vuggestuen deltager et par timer og tager så hjem og bliver puttet. 



Alle børn inkl. vuggestue har egen madpakke med. 

Annette ordner registreringsseddel til Egeskov og undersøger samtidig om indskolingen skal 

med. 

 

Forårsmarked: 

Der blev talt om at lave stentrolde til at sælge. Det overvejes om der skal laves en tur for at 

samle sten, om Annette skaffer dem, eller forældrene gør. Runde flade sten. Annette tager 

sig af de videre overvejelser. 

 

Sommerfest i Børnehave/vuggestue. 

 Der er fest 15.6 kl. 16.30 

Alle mødes og har hver især en ret med til en buffet af lækket tilbehør. Vi medbringer også 

selv det kød, vi evt. vil grille, drikkelse og service. 

Forældrerådet hjælper til med opdækning og grillstart. 

Dagny og Maria bager desuden kager til dessert. 

 

Referathåndtering: 

 Referater skrives af Stine og lægges på skolens hjemmeside. 

 

Næste møde: 

 12.6  kl. 16 

 21.8   kl.16 

 23.10 kl.16 

 

Mvh. 

Stine 

 


