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Forældrerådsmøde 
Rudme Friskoles børnehave og vuggestue, den 3. december 2020 

 

Deltager: Annette Pihl (leder i børnehave og vuggestue), Cecilie Aggerbeck, Lønne Svensson, 

Sabine Andersen, Anders Brixner og Agnete Pedersen (referent) 

Fraværende: Dagny Egelund 

 

Planer for udvidelse af børnehave og vuggestue  

Ved Anne Sofie Rasmussen (formand for skolebestyrelsen på Rudme Friskole) 

Anne Sofie deltager i den første del af mødet med henblik på at briefe forældrerådet om de 

foreløbige tanker, skolebestyrelsen har gjort sig vedrørende en mulig udvidelse af børnehave 

og vuggestue. Baggrunden for planerne om udvidelse er et ønske om at kunne imødekomme 

den stigende efterspørgsel af pladser i huset, man har set over det seneste år, og som man 

forventer vil fortsætte i den kommende tid.  

Anne Sofie og Anders udgør den arbejdsgruppe, som har taget de indledende skridt ift. at 

undersøge forhold vedrørende udvidelse. Ved dagens forældrerådsmøde tilslutter Cecilie, 

Sabine og Agnete sig arbejdsgruppen. Annette deltager som repræsentant fra børnehaven og 

vuggestuen.  

 

Baggrunden for, at skolebestyrelsen har diskuteret mulige scenarier for en udvidelse af 

børnehave og vuggestue, er som sagt den, at der over det sidste års tid har været en stigende 

efterspørgsel på pladser i huset. For nuværende vil der være 10 børn i vuggestuen og 23 børn i 

børnehaven til oktober’21, som svarer til det antal børn, huset kan rumme (jf. lovkrav vedr. 

antal kvm./barn). Det betyder altså, at der i øjeblikket ikke kan skrives flere børn op. Det er en 

ærgerlig situation af flere grunde: 

• Børnehaven og vuggestuen udgør et godt bidrag til skolens samlede økonomi (flere 

børn lig med bedre økonomi),  

• flere børn i børnehaven er med til at sikre et fortsat flow af børn til skolen, hvilket er 

helt afgørende for skolens fortsatte beståen,  

• der hersker et bredere ønske om øget tilflytning til området samt et fortsat stærkt 

lokalsamfund, hvilket understøttes bedst af en daginstitution, hvor det er muligt at få 

plads til sit barn/sine børn, 

• og vi vil rigtig gerne fortsat kunne garantere nuværende forældre en plads til 

eventuelle yngre søskende i institutionen. 

 

Det er således besluttet i skolebestyrelsen, at der skal finde en udvidelse/tilbygning sted, men 

det er fortsat ikke besluttet hvor omfattende en udvidelse, der skal være tale om, eller hvordan 

den skal tage sig ud. Skolens relativt sparsomme økonomi er en vigtig faktor ift. finansiering. 

Skolens samlede økonomi skal kunne bære et forventeligt scenarie, hvor der efter en årrække 

med vækst i børnetallet, formentlig vil følge en periode med færre børn. Mulige måder at løse 

financieringen på er, at der søges om fondsmidler til byggeprojektet. Det vil muligvis også 

komme på tale, at en gruppe forældre påtager sig at stå for dele af byggeriet.  

En anden faktor ift. udvidelsen handler om et stort ønske om, at børnehaven og vuggestuen 

forbliver et relativt lille sted, som er trygt og overskueligt for både børn og forældre, og hvor 

den hjemlige atmosfære bevares.  

 

Mulige scenarier for en udvidelse som har været diskuteret indtil videre: 

1. Skolen lejer en pavillon (som påtænkes at blive opsat foran køkkenet, ud mod vejen). 

En pavillon vil kunne blive indrettet efter behov og kan eksempelvis indeholde 
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toiletter. En pavillon koster 40 tusinde kr. at etablere og koster derudover 5,5 tusinde 

kr. i leje/måned. Det koster desuden 20 tusinde kr. at få pavillonen fjernet igen.  

2. En anden mulighed er en tilbygning samt ombygning af de eksisterende arealer i 

børnehave og vuggestue. Anders har lavet tegninger med forslag til en tilbygning, som 

vil koste omkring ½ million kr. at få opført inkl. håndværkerlønninger.  

 

Selv med det nuværende børnetal og med de nye børn, der starter i løbet af 2021 in mente, er 

man udfordret af, at der mangler en del garderobepladser, at der mangler et sted indendørs, 

hvor barnevogne kan blive opbevaret natten over, at pusleforholdene ikke er optimale (pga. 

mangelende tilgængelighed af vand ved puslepladsen), og så mangler der et eller flere 

børnetoiletter. Man kunne desuden ønske sig, at børnenes toiletter var placeret et andet sted 

end ved indgangen til huset, eller at der som minimum blev opsat halvdøre ved toiletterne 

eller lignende, så de små kunne gå mere uforstyrret på toilettet.  

 

Nyt fra børnehave og vuggestue 

Ved Annette 

Personalet oplever, at det fortsat fungerer rigtig godt at opholde sig udendørs størstedelen af 

tiden. De oplever, at børnene leger bedre og mere fordybet og har færre konflikter udendørs. 

Og de voksne oplever, at de bedre kan være nærværende omkring børnene. I takt med, at det 

bliver koldere i vejret, vil de indendørs arealer blive taget mere i brug, men det er fortsat et 

ønske at opholde sig ude, så meget som muligt – dette gælder især for børnehavegruppen.  

Bålhytten benyttes fortsat i stor stil, til stor glæde for både voksne og børn, blandt andet til 

tilberedning af diverse lækkerrier over bål. Senest er der blevet ristet kastanjer og lavet 

gammeldags æbleskiver over bål. I denne måned danner bålhytten desuden rammen om den 

daglige julehygge-samling. Det er planen, at der skal brændes ler over bål til årets 

julegaveproduktion. Det er spændende, om det lykkes! 

Med ansættelsen af ny pædagogmedhjælper, Mette, er der efterhånden kommet mere ro på 

personalesiden. Laura stopper efter juleferien, men Maja (vikar i huset) overtager hendes 

timer, foreløbigt frem til marts. 

Øvrig information: 

• Der er blevet etableret en vandhane udendørs, ved indgangen. 

• Der er blevet indhentet et tilbud fra ØKOlokal, som i månederne marts-november vil 

kunne levere frisk (økologisk og lokalt produceret) frugt og snack-grønt til 150-200 

kr./ugen. I øjeblikket handles der økologisk frugt i supermarkederne til børnenes 

formiddagsmad. 

• Når det er muligt, vil der igen blive serveret rugbrødsmadder til frokost for 

vuggestuebørnene.  

• Det er på seneste bestyrelsesmøde besluttet, at sommerferien flyttes og fremover vil 

ligge i ugerne 29, 30 og 31. 

• Skolebestyrelsen har fastlagt en prisregulering pr. 1/1 2021 på 2 ½ procent for et barn 

i børnehaven og 5 ½ procent for et barn i vuggestuen. Denne stigning skal ses i lyset 

af, at en vuggestueplads her på stedet pt. er markant billigere end andre steder.  

 

Grønne Spirer 

I forlængelse af etableringen af bålhytte og skovhave mm., samt personalets gode erfaringer 

med at opholde sig (endnu) mere udendørs, synes det naturligt at tilmelde institutionen 

”Grønne Spirer”, som er en forening under Friluftsrådet, og ansøge om ”Grønne Spirer 

Flaget”. På den måde signalerer vi udadtil, at Rudme Friskoles børnehave og vuggestue er et 

sted, hvor der lægges vægt på udendørsliv og naturpædagogik året rundt. Samtidig vil det 

med et medlemskab blive muligt på årlig basis at sende personale på relevante kurser og 
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løbende at hente inspiration til sjove udendørsaktiviteter og måder at integrere naturen på i det 

daglige pædagogiske arbejde. Et medlemskab koster 1600 kr./året. Ønsket om medlemskab 

vil blive taget med på næstkommende bestyrelsesmøde.  

 

Nye flyers og plakater 

PR udvalget har fået produceret et stort antal (virkelig flotte) flyers og plakater med henblik 

på at reklamere for vores fantastiske skole, børnehave og vuggestue. Flyers vil i den nærmeste 

fremtid blive uddelt blandt andet til dagplejemødre i Ringe og omegn. Plakater og flyers vil 

desuden være at finde i div. butikker og kulturinstitutioner i området.  

Hvis du kommer forbi et sted, hvor du tænker, at her kunne der oplagt hænge en plakat eller 

ligge en stak flyers, må du gerne prikke til Sabine, Dagny eller Helene. 

 

Eventuelt 

Følgende punkter tages med på næstkommende bestyrelsesmøde:  

• Forældrerådet foreslår, at der fremadrettet deltager to repræsentanter fra forældrerådet 

ifm. skolebestyrelsens møder og beslutningsprocesser. Dette ønske skal ses i lyset af 

et markant stigende børnetal i børnehave og vuggestuen over det sidste år og frem 

mod efteråret 2021.  

• Forældrerådet foreslår, at der etableres et Legepladssjak med henblik på sørge for, at 

legeplads og øvrige udendørsarealer vedligeholdes og holdes up to date. Udvalget 

etableres, ligesom de øvrige udvalg på stedet, på tværs af skole og 

børnehave/vuggestue.  

• Børnehaven og vuggestuen ønsker sig en postkasse, hvor forældre anonymt kan 

indlevere forslag til gode i tiltag i huset, ris og ros mm.  

• Børnehaven og vuggestuen ønsker sig en whiteboard tavle, som skal hænge ved 

indgangen til huset (udendørs) og som skal kunne rumme information til forældre 

samt billeder fra dagens aktiviteter.  

• Der er fortsat et ønske om etablering af en udendørs vandhane på legepladsen, så 

børnene kan få vasket hænder her og gerne i varmt vand.  

 

 

Mvh. Forældrerådet 

 


