
Forældrerådsmøde  

Torsdag den 12. marts 2018 kl. 15.30 – 17.00  

 

Deltagere: Pernille Refslund Vestergaard, Carina Schou Thomsen, Kamilla Dam og Klaus Wolff 

  

1. Status: Vuggestuen lige nu. 

Der søges om ny medhjælper med start april. 

 

 

2. Status: børnehave lige nu. 

Vi har særlige udfordringer i forhold til sprogstimulering, da vi har fået to ikke dansktalende børn og 

kommunen i den forbindelse, vil have sikkerhed for, at vi er i stand til at varetage opgaven. 

Der er kommet to støttepædagoger i huset. 

 

3. Status: SFO’en lige nu. 

Vi har indført aktivitetsplan for en måned ad gangen. 

 

4. Tilgang til den optrappede Ulve situation- Hvordan forholder NaturMusen sig til skovdage, nu hvor 

der er kommet nye anbefalinger og der er set ulve her i området? 

Der informeres om de tanker vi har gjort. Afgrænsningsbånd. Stor flok børn larmer. Mogens har ikke haft 

ulve på vildtkamera. 

Klaus kontakter børnehaver med ulve i nærheden. 

 

5. Forældremøde blev taget godt imod, men nogle stykker havde et ønske om, at de blev holdt lidt 

oftere. 

Forældremøde beslutter at vi fremadrettet skal afholde to gange om året. 

NaturMusen efterspørger spørgsmål eller emner der skal tages op til forældremøde nr. 2. 

Hele personalegruppen er med til det ene møde, men det er kun Klaus, der deltager i det andet. 

Første møde foregår i januar, andet møde bliver i september. 

 

6. Billeder af forældreråds/bestyrelserepræsentanter med mail/telefon nummer. 

Der har været ønske om at billeder af forældrerådsmedlemmerne skulle ophænges i garderoben. 

 

Billederne findes på hjemmesiden, hvilket forældrerådet finder tilstrækelig. Der informeres generelt 

om hvad man kan finde på hjemmesiden. 

 

7. Nattøjsdag med morgenmad til frokost - var det en mulighed? 



 

Forslaget er kommet fra forældre. Det kunne være et godt signal at sende at vi har hørt ønske. Klaus tager 

den med til personalet. 

 

8. Påmindelse i fredagsbrev om forældrerådsmøder, samt referater. 

Det meldes ud i fredagsbrevet, når der skal være forældrerådsmøde, så forældrene har en mulighed for at 

komme med indlæg. 

Der linkes til referat på hjemmesiden i fredagsbrevet. 

 

9. Hvis der kommer Strejke/lockout - kommer det da til og have indflydelse på pasning af børnene 

heropppe? 

Det er uklart hvad der kommer til at ske. 

 

10. Særlige tidspunkter for parkering på skolevej.  

 

Det undersøges om vi kan låne et ”rigtigt” parkering forbudt skilt. 

Klaus sørger for et par laminerede skilte til hegnet. 

 

11. Pernille går ud af forældrerådet, hvilket informeres om i fredagsbrevet. 

 

 

12. Næste møde mandag den 14. maj kl. 15.30 – 17.30 


