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Referat forældremøde 
Vi startede med at synge en sjov sang med bevægelse (hør den lille stær, den er …) 

• Velkomstfolder 
Morten presenterede den aktuelle velkomstfolder, hvor der er beskrevet hvad vi har af 

forskellige aktiviteter og hvad der sker i dagligdagen. Morten har sat den på hjemmesiden. 

(klik her) 

• Hjerpsted / besøg 
Dette år vil det være lidt specielt, da der er to ting der kører lidt anderledes. For det første 

kører vi i ugen efter sommerferien d. 21.8.-25.8.2017 og for det andet er det ikke alle der 

kommer med. Der bliver uddelt en seddel med flere informationer på et sender tidspunkt. Det 

kommer til at koste 70€ + 4€ til kiosk. 

• Sygdomme 
Da vi ofte i den seneste tid har haft syge børn i børnehaven, har vi besluttet, at vi fra nu af 

gerne vil have at børnene er feberfri/raske/uden opkast i 24 timer før de kommer i 

børnehaven igen. 

• Madpolitik / kostpolitik 
Vi har taget emnet op igen for at høre om der var nogen der havde noget at sige til vores nye 

madpolitik, der siger at der kun skal være rugbrød, frugt og grønsager i madpakken.  

• Navn i tøj 
Da der er mange der har fået nyt tøj eller skifter vintertøj til sommertøj, vil vi bede jer om at 

tjekke om i har skrevet navn i alt tøj. 
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• Bord i garderoben 
Der har været flere der har efterspurgt hvorfor det bord der stod i indgangspartiet ikke står 

der mere, da det gav en „velkommen-følelse“ vi har bevidst valgt dette bord fra. Da vi kun 

brugte det til at føre vores protokol, nu har vi FAMLY og bordet er kommet væk. Hvis der er 

nogen der mangler 5-6 minutter til at snakke sammen med en af personalet er i velkommen 

til at snakke med os inde på stuen eller også inde på kontoret, vores dør står altid åben! 

• Fælleskasse 
Der er mange der mangler at betale til vores fælleskasse (2€ om måneden), prøv lige at tjekke 

om i mangler at betale, listen hænger i køkkenet. 

• Haveprojekt 
På grund at vores gruppestørrelse blev det til et problem med vores gruppe i haveprojektet, 

derfor har vi nu fundet lavet 2 grupper. (Vi siger mange tak til en anonym sponsor, der gjord 

det muligt). 

• Forlænget åbningstid 
For det kommende børnehaveår vil der igen oprettes en forlænget åbningstid fra 7:00-7:30 

og fra 14:30-15:00, for dem der har tilmeldt sig.  

• Forældrebidrag 
Over de næste 3 år vil børnehavebidraget stige fra 165,00€ til 202,00€. Den 1.9.2017 vil 

bidraget stige med 17€ til 182,00€. Den 1.9.2018 vil bidraget stige med 10€ til 192,00€. Den 

1.9.2019 vil bidraget stige med 10€ til 202,00€.  

• Sikkerhed i børnehaven 
Der var nogen, som er bekymret for at deres børn bare kan løbe ud at hoveddøren. Morten 

står allerede i kontakt med skoleforeningen for at finde den bedstmulige løsning. Da der er 

mange ting der først skal være på plads, brandsikkerhed, flugtveje osv. 
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• Året der gik  
Morten snakkede omkring det sidste år i junglegruppen og at der blev arbejdet med sprog og 

sprogindlæring, da det i denne gruppe er så vigtigt, at børnene møder det danske sprog og 

optager så meget som muligt. Der har også været flere kreative aktiviteter, med fokus på det 

motoriske, sådan noget som at klippe til jul/påske eller morsdagsgaverne. Da der stadigvæk 

er mange der har svært med at hold en saks/blyant. 

• Flere timer / flere muligheder 
Siden vi har fået Maria og Maren op på fuldtid i starten af april (begge er nu op på 35,5t om 

ugen) har vi fået meget mere ro her i børnehaven, det gælder både for junglegruppen og 

førskole. Derfor har vi valgt at opdele vores dag lidt mere i forskellige blokke. En 

formiddagsblok og en eftermiddagsblok, hvor vi har forskellige aktiviteter, som f.eks. læse- / 

sprogværksted, kreativværksted, udeværksted m.m. 

Vi har også snakket omkring udflugter, da der var nogen forældre der efterlyste flere udflugter. 

Morten og Sussie har snakket omkring det og er kommet frem til, at det ikke er så nemt som 

det en gang har været med at tage på udflugter nu hvor vi er så mange i grupperne. Det vil 

ikke sige at vi slet ikke laver nogen udflugter mere, men at vi koncentrerer os mere om vores 

projekter i børnehaven og den dagligdag vi har at byde med.  

• Året der kommer 
Hvad vi nu gerne vil komme i gang med er, at vi vil begynde med at blande vores børn lidt 

mere mellem grupperne. Når vi laver vores formiddags- eller eftermiddagsblok, vil det ikke 

kun være junglebørn eller førskolebørn, men det kan godt være en blanding. Morten og 

Sussie vil sætte sig sammen og finde ud at hvordan vi konkret vil lave det. I får selvfølgeligt 

flere informationer når vi er kommet længere. 
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• Året der gik  
Sussie snakkede om, at der i førskolegruppen er blevet arbejdet meget med sociale 

kompetencer og gruppedynamikken, f.eks. side i rundkredsen vente, lytte til de andre og 

have respekt overfor hinanden. 

• Flere timer / flere muligheder 
- se punkt hos junglegruppen - 

• Året der kommer 
Sussie sender 4 børn i skole her til sommer og derefter flytter 4 nye børn over i 

førskolegruppen (Yella, Emma, Nils og Elsa). 

KSH (Kampfkunstschule Schleswig Holstein) er sammen med førskole (og skolen) i gang med 

at snakke om gode manerer/god opførsel, at sige stop og at respektere andres grænser. 

Førskolen er der en gang om ugen. 

Sussie kom også ind på at der til næste år går en stor gruppe (15) over i skolen og at det helt 

sikkert er en god gruppe med godt sammenhold og gruppedynamik. 

Der er forældresamtaler i juni, snak med Sussie omkring en termin. 

Hvis i har spørgsmål er i meget velkommen til at kontakte Sussie eller Morten direkte i 

børnehaven, ringe eller skrive en mail. 

Vi vil gerne bibeholde det fra nu af med to forældremøder om året, en i foråret og en i 

efteråret (her bliver der valgt samarbejdsråd). 

Morten og Sussie siger mange tak for en meget hyggelig aften.
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