
  
  
 

 
Dagsorden til forældrerådsmøde mandag d. 22/8-22 kl. 17:00-19.00: 

Fremmødte: Rikke Mark, Anne Sofie Høgh Palle, Trine Wildt, Sola 
Kruchov 

Afbud: Katrine Thomsen, Jeppe Tarp, Rikke Markussen 

 

 
01: Godkendelse af dagsorden - godkendt 

02: Godkendelse af referat - godkendt 

03: Orientering fra Lene 

• Personale og børn 
• Tilmelding til fællespasning og ferie generelt 
• Evalueringskultur i dagtilbud 
• Nyt pædagogisk tilsyn implementeres i foråret 2023 
• Forældremøde sept 2022 – ønsker til det store fællesskab, at forældre ser 

hinanden, så godt med det store fælles og herefter ud i grupper. 

04: Tilmelding til fællespasning og ferie generelt – drøftelse/feed back 
Flere fortæller at der var fejl i registreringen, at der var dobbelt op på tilmelding, at AULA 
blev for sent opdateret af Jan, da en del forældre allerede havde opdateret AULA. Vær 
OBS på dette fremover. Godt at spørge om uge 28, 29, 30 og 31 på en gang. 

05: Valg til forældrerådet 2022/2023 – hvem stiller op til genvalg. Se vedlagt 
oversigt. 

Status i skrivende stund: 

Rikke Mark genopstiller ikke. 

Rikke Markussen genopstiller ikke. 

Katrine Borg Thomsen genopstiller ikke. 

Jeppe genopstiller 

Sola genopstiller ikke 

Trine Wildt Andersen (hvis der er få som melder sig til valget, må jeg gerne spørge Trine – 
smil) 

Rikke Mark vil gerne lave nyt overblik på det nye forældreråd. 



  
  
 

 
 

06: Evt: 

• Det nye forældreråd – forslag til indsats: Søge midler ved fonde til klatretårn eller 
andet på legepladsen. 

• Robotterne – vi drøfter om der er mulighed for at personalet i bhv kan viderføre 
legen omkring disse robotter. I natur og teknik. Kan vi bringe Robotterne i spil igen? 

• Evaluering af sommerfesten – fungerede fint med kagerne og tiden omkring af 
spise den. Også fint med fælles buffet for både bhv og vuggestuen. Godt at 
forældrene blev siddende på tæpperne efter storgruppens underholdning. Kan 
kagebordet flyttes ned i børnehaven. Måske et arrangement som tilgodeser de 
voksne mere end børnene. Børnene var trætte, så måske skal intervallet mellem 
kage og spise aftensmad være kortere. Vi kan også afvikle det som et 
eftermiddagsarrangement. Prøve et nyt koncept af. 

• Evaluering af selve møde – kan vi have en buffer på mødet som giver plads til den 
løse og uformelle snak. God til at runde mødet af med. 

 

Tak for i dag! 

 

 


