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Forældrerådsmøde 
Rudme Friskoles børnehave og vuggestue, den 15. marts 2021 
 
Deltager: Annette Pihl (leder, børnehave og vuggestue), Cecilie Aggerbeck, Lønne Svensson, 
Sabine Andersen, Anders Brixner og Agnete Pedersen (referent) 
 
Afbud: Dagny Egelund 
 
Opfølgning på sidste møde 
Følgende punkter blev drøftet ved det seneste møde i skolebestyrelsen, den 11. marts: 
	  

• 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 vuggestue over det sidste år og frem mod 
efteråret 2021.  
Dette ønske kan ikke imødekommes pga. gældende vedtægter på området. En eller 
flere repræsentanter fra forældrebestyrelsen må i princippet gerne deltage i 
skolebestyrelsens møder, men har ikke stemmeret ifm. beslutningsprocesser. 

• Forældrerådet foreslår, at der etableres et Legepladssjak med henblik på at 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.  
Forslaget om oprettelsen af et Legepladssjak vil blive taget op ved den næste, årlige 
sommerfest, hvor også de øvrige sjak fremlægges. Her kan man melde sig, hvis man 
har lyst til at være en del af et eller flere sjak. 

• Børnehaven og vuggestuen ønsker sig en postkasse, hvor forældre anonymt kan 
indlevere forslag til gode tiltag i huset, ris og ros mm.  
Der vil blive indkøbt og opsat en postkasse i nær fremtid. 

• 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.  
Dette er sat i bero.  

• Der er fortsat et ønske om etablering af en udendørs vandhane/håndvask på 
legepladsen, så børnene kan få vasket hænder her og gerne i varmt vand.  
Dette er i proces. 

• Børnehaven og vuggestuen har i længere tid haft et pædagogisk fokus på natur og 
udeliv. Det er ambitionen, at dette fokus skal være gennemgående – også på sigt. 
Derfor foreslår forældrerådet i dialog med Annette, at børnehaven og vuggestuen skal 
ansøge om at få Friluftsrådets grønne mærkningsordning, "De Grønne Spirer". 
Ordningen kan bidrage til at synliggøre institutionens naturpædagogiske arbejde og 
dermed understøtte institutionens attraktivitet i lokalområdet. Derudover kan den 
bidrage til at udvikle institutionens pædagogiske arbejde gennem inspirationskurser- 
og materiale.  Det forventes, at ansøgningen til ”De Grønne Spirer” igangsættes, når  
covid-19 er blevet mindre af hensyn til personalets ressourcer og overskud. 

 
 
Retningslinjer ift. covid-19 i børnehave og vuggestue  



	   2 

Der gælder fortsat de samme retningslinjer og restriktioner i huset vedrørende rengøring, 
håndvask mm. Børnegruppen, og særligt børnehavebørnene, er fortsat ude så meget som 
muligt, hvilket er med til at lette opgaven med rengøring.  
Når der afleveres og hentes børn, sker dette helst ved lågen. For nye børn og forældre i huset, 
kan der gælde særlige, lempelige regler, så indkøringen foregår så trygt som muligt for alle. 
 
Nyt vedrørende projektet om at udvide børnehave og vuggestue 
Ved sidste bestyrelsesmøde blev der fremlagt en foreløbig plan for udvidelse af børnehave og 
vuggestue, opgradering af de eksisterende toilet- og pusleforhold og indretning af et mindre 
personalerum. For nuværende arbejdes der videre på at undersøge mulighederne for etablering 
af en pavillion, og en opgradering af toilet- og pusleforhold er ligeledes i proces. I orienteres 
yderligere om projektet til næste forældremøde. 
 
Mad og måltider 
Inden Corona plejede børnene i børnehaven at få serveret små formiddags- og 
eftermiddagsmåltider som supplement til deres madpakker. Vuggestuen havde en fuld 
madordning med både frokost samt formiddags-  og eftermiddagsmåltider. Af hensyn til de 
forskellige retningslinjer og restriktioner ifm. covid-19 bliver ingen af disse måltider serveret 
på nuværende tidspunkt. Derfor er det en hjælp, hvis alle børn har madpakker med, som kan 
holde dem mætte og godt kørende en hel dag. Madordningen i vuggestuen og de fælles 
formiddags- og eftermiddagsmåltider i børnehaven har en stor pædagogisk værdi, som vægtes 
højt, og de vil derfor blive genoptaget, så snart det er muligt.  
 
Der har i længere tid været et ønske om en frugtordning med en fast leverance af økologisk, 
varieret frugt til både vuggestuen og børnehaven. Der er indhentet forskellige tilbud fra 
leverandører, og de økonomiske muligheder for at inddrage ordningen i det samlede 
madbudget undersøges nærmere.  
 
 
Mvh. Forældrerådet 
	  


