
Referat	  fra	  forældrerådsmødet	  
Rudme	  Børnehave	  &	  Vuggestue,	  d.	  28.	  Juni	  2021	  
	  
Deltagere:	  

1. Anette	  Phil	  (leder)	  
2. Cecilie	  Aggerbeck	  (formand	  for	  forældrerådet)	  
3. Anders	  Brixner	  (næstformand	  for	  forældrerådet)	  
4. Camilla	  Tønnesen	  (repræsentant	  for	  forældrerådet	  i	  skolebestyrelsen)	  
5. Sabine	  Andersen	  (referent)	  
6. Andreas	  Berg	  
7. Agnete	  Pedersen	  

	  
1. Information	  til	  nye	  forældre	  om	  børnehaven	  &	  vuggestuen	  

	  
På	  baggrund	  af	  forslag	  på	  seneste	  forældremøde	  udarbejder	  forældrerådet	  en	  pjece	  med	  grundlæggende	  
informationer	  om	  dagligdagen	  bl.a.	  vedrørende	  institutionens	  rutiner,	  personale,	  forældresamarbejde	  mv.	  Alle	  
forældre	  vil	  få	  en	  pjece	  udleveret,	  når	  den	  er	  udarbejdet,	  så	  alle	  er	  bekendt	  med	  indholdet.	  Derefter	  er	  planen,	  at	  den	  
blot	  udleveres	  til	  nye	  forældre.	  	  
	  

2. Kommunikation	  til	  forældre	  
Anette	  har	  et	  ønske	  om	  at	  bruge	  VIGGO	  i	  endnu	  højere	  grad	  end	  hidtil.	  Ambitionen	  er,	  at	  VIGGO	  fortsat	  anvendes	  til	  
at	  kommunikere	  central	  og	  vigtig	  information	  ud.	  Det	  kan	  fx	  være	  opdateringer	  om	  nyt	  personale,	  børn	  der	  kommer	  til	  
eller	  stopper,	  månedlige	  opdateringer	  om	  hverdagen	  eller	  det	  aktuelle	  fokus	  i	  læreplansarbejdet.	  
	  
Kommunikation	  om	  hverdagens	  små	  begivenheder	  og	  situationer	  vil	  fortsat	  blive	  kommunikeret	  enten	  på	  tavlen	  
udendørs	  eller	  indendørs.	  Desuden	  hænger	  institutionen	  en	  plan	  for	  dagens	  typiske	  rutiner	  på	  tavlen	  udendørs	  og	  
indendørs.	  
	  
Alle	  forældre	  opfordres	  til	  altid	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  personalet	  i	  hverdagen	  uanset,	  hvad	  det	  måtte	  dreje	  sig	  om	  –	  stort	  
som	  småt	  –	  hvis	  de	  har	  behov	  for	  det.	  Desuden	  er	  I	  altid	  er	  velkomne	  til	  at	  tage	  initiativ	  til	  en	  forældresamtale,	  hvis	  I	  
som	  familie	  vurderer,	  at	  I	  har	  et	  behov	  her	  og	  nu.	  Efter	  sommerferien	  vil	  alle	  også	  blive	  inviteret	  til	  individuelle	  
forældresamtaler.	  	  
	  

3. Forældrerådets	  rolle	  
	  
Vi	  drøftede	  hvilken	  rolle,	  vi	  ønsker,	  at	  forældrerådet	  skal	  have	  fremadrettet.	  Vores	  ambitioner	  er	  at:	  	  

-‐ Understøtte	  de	  forslag,	  som	  forældregruppen	  byder	  ind	  med.	  Samtidig	  ser	  vi	  det	  som	  vores	  opgave	  selv	  at	  
være	  initiativtager	  til	  at	  styrke	  institutionen	  yderligere.	  	  

-‐ Være	  kommunikationsled	  mellem	  forældre,	  personalet	  og	  skolebestyrelsen.	  
-‐ Bidrage	  til	  sociale	  arrangementer	  og	  andre	  praktiske	  opgaver	  som	  fx	  arbejdsdage.	  

	  
For	  at	  understøtte	  inddragelsen	  af	  de	  øvrige	  forældres	  ideer	  og	  input	  vil	  vi	  fremover	  skrive	  på	  VIGGO	  forud	  for	  
forældrerådsmøderne.	  Her	  vil	  vi	  høre,	  om	  der	  er	  nogle,	  der	  har	  forslag	  til	  dagsordnen	  på	  det	  næste	  møde.	  Alle	  
forældre	  er	  også	  altid	  velkomne	  til	  at	  deltage	  på	  et	  forældrerådsmøde	  for	  selv	  at	  fortælle	  om	  deres	  input.	  
	  

4. Samarbejde	  mellem	  børnehaven/vuggestuen	  &	  friskolen	  
Det	  er	  vigtigt,	  at	  børnehaven/vuggestuen	  &	  friskolen	  betragtes	  som	  ét	  sammenhængende	  sted.	  Vores	  institutioner	  er	  
gensidigt	  afhængige	  af	  hinanden	  både	  økonomisk,	  pædagogisk,	  og	  hvad	  angår	  vores	  frivillige	  engagement	  i	  stedet.	  Der	  
opfordres	  derfor	  til,	  at	  alle	  forældre	  deltager	  i	  de	  fælles	  arrangementer	  for	  vuggestuen,	  børnehaven	  og	  skolen.	  	  
	  
Husk	  bl.a.	  den	  kommende	  grillaften	  d.	  13.08.21.	  Vi	  kan	  	  bl.a.	  glæde	  os	  til	  helstegt	  pattegris	  og	  den	  årlige	  
arbejdsfordeling	  af	  forældrene	  på	  de	  forskellige	  ”sjaks”,	  som	  bl.a.	  står	  for	  at	  bage	  til	  arrangementer,	  bygge	  
teaterscene,	  vedligeholde	  legepladsen	  og	  andre	  vigtige	  gøremål.	  	  Disse	  sjaks	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  stedet,	  og	  det	  er	  



derfor	  en	  nyttig	  måde	  at	  bidrage	  på.	  I	  opfordres	  desuden	  til	  at	  orientere	  jer	  i	  kalenderen	  på	  VIGGO	  og	  notere	  de	  
øvrige	  årlige	  begivenheder	  allerede	  nu.	  
	  

5. Evt.:	  
-‐ Der	  starter	  to	  nye,	  unge	  vikarer	  efter	  sommerferien	  ved	  navn	  Anna	  &	  Mathilde.	  
-‐ Ekstra	  solsejl	  opsættes	  for	  at	  passe	  godt	  på	  børnenes	  hud	  i	  sommersolen.	  Det	  gælder	  både	  for	  den	  lille	  og	  

store	  sandkasse.	  
	  

	  


