
Forældrerådsmøde mandag 25/11-13 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Indledning v. Thomas 

3. Præsentation 

4. Orientering fra børnehaven v. Betina 

5. Uddybning af forældrerådets opgaver v. Thomas 

6. Konstituering 

7. Evaluering af forældremødet d. 29/10 

8. Budget for 2014 

9. Dato for næste forældrerådsmøde (husk kalender) 

 
Referat: 
 
Til stede: Thomas Beck, Betina Skovsgaard, Anja Oksen, Betty Fielsø, Heidi Kloster. 
 
Punkt 4:  
 

 Helle skifter job. Kristine er ansat i Helles stilling. Pr 1. december 2013. 

 Tilsyn fra kommunen i december 2013. Dagtilbud i Esbjerg Kommune har pligt til at føre 
tilsyn med alle institutioner i Esbjerg kommune, herunder også de private institutioner. 
Tilsynet foretages en gang årligt. Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddets praksis er i 
overensstemmelse med de mål og rammer, som er fastlagt i lovgivningen og som Esbjerg 
Byråd har fastsat i Dagtilbudspolitikken.   

 Arbejdsplan: Pædagog eller pædagogiskassistent som åbner/lukker. Børnehaven vil i 
udarbejdelsen af arbejdsplanen lægge vægt på at der altid er en pædagog eller pædagogisk 
assistent til stede i hele børnehavens åbningstid. Ved sygdom, ferie eller særlige 
tidspunkter, kan der fraviges fra dette.  

 Førstehjælps kursus i januar 2014. 
 
Punkt 5: 

 Vedtægter gennemgået overordnet med henblik på forældrerådets opgaver. 

 Afdelingslederen i børnehaven og formanden for forældrerådet har ansvar for i fællesskab 
at lave dagsorden, samt indkalde til forældrerådsmøder. Formanden skal desuden komme 
med en årsberetning til det årlige forældremøde.  

 



Punkt 6: 

 Heidi (Minna-Maries mor) blev valgt som formand for forældrerådet.  
  
Punkt 7: 

 Forældremødet: Stort fremmøde af forældre. Fint med video omkring dagligdagen og 
information om hvilket tema der arbejdes med.God snak omkring de sedler med spørgsmål 
som lå ved bordene. Fint med aldersopdelte borde. 

 
Punkt 8: 

 Budget: Fokus på at børnehaven skal være ”selvkørende” og med overskud. Budget er 
gennemgået. 

 Plan at indkøbe Tabulex med henblik på at lette personalets arbejde og forældrenes 
korrespondance med børnehaven.   

 Plan at solsejl indkøbes og opsættes på legepladsen. Flisekant monteres langs fliserne på 
legepladsen. Laves evt. som forældre dag med fællesspisning. 

 
Punkt 9: 

 Forældrerådsmøde: 20. januar + 24 marts 2014 kl 19.30-21.00. 

 Forældremøde: Maj 2014, evt. 14/5. Det endelige tidspunkt kommer senere. 
 
10. Evt. 

 Fint med whiteboard tavlen. Men plan at indkøbe Tabulex med henblik på at lette 
personalets arbejde og forældrenes korrespondance med børnehaven.   

 Der kommer en ny hjemmeside for Markusskolen og børnehaven. 

 Struktur for tablet/ipad brug diskuteres i personalegruppen. Film på Ipads/tablet.  Min-bio 
er fjernet. Hvilke spil skal der være? 

 Forældre opfordres til at følge Kostpolitik og fødselsdagspolitik. 
 
Forslag til punkter til næste forældrerådsmøde: 
 

 Tilsyn 
 

 Strategi for brug af Ipads 
 

 Gennemgang af Kost- og fødselsdagspolitik. Forældre må gerne komme med input.  
 

 Forældrearbejdsdag: Dato findes. 
 

 Puderum: struktur/regler. 
 

 Ugeplan samt temaer. 
 

 Alle børn kommer ud i løbet af dagen, også de der sover til middag.  
 
 


