
Dagsorden og referat til forældrerådsmøde d. 4/10 2021 17.00-19.00 
Afbud 

Tilstede: Julie, Carina, Inger, Chanette, Stine, Søren, Nicolaj og Emma  

Referant: Emma  

Ordstyrer: Julie  

Godkende referat fra 
sidste møde 
 

Nicolaj medbringer referat fra sidst til underskrift. Har vi lige noget at samle op på 
der? 
 

Konstituering  Vi skal vælge  
- Formand – Emma  
- Næstformand/kasserer – Julie  
- Sekretær (referant) – Søren  

Medarbejderrepræsentant? – Carina - medarbejderrepræsentanten sidder i et år ad 
gangen  
 
Endvidere skal vi snakke om vores repræsentation i udvalg – hvor er det vigtigt vi er 
med og hvor er vi repræsenteret pt. – Vi skal have set på vores hjemmeside – evt en 
med i Pr-udvalget – repræsentant: Stine – Tage fat i Jehan  
Barselscafé – Vi skal have fat i sundhedsplejersken – Pr-udvalget indunder  
Følordning – Sende dokumenterne ud med referatet – Emma og Nicolaj  

Bestyrelsesarbejdet i 
forældrerådet 

Læs gerne bilag til dagsorden 
 
Mødefrekvens – Vi må gerne gå med til bestyrelsesmøderne  
Tanker om samarbejde med bestyrelsen – dagsorden skal sendes ud i god tid.  
Vi skal have kigget på vores årshjul – forældreråds i samarbejde med Nicolaj – mere 
fokus på lærerplaner. Der bliver arbejdet på en halvårskalender  
Der er arbejdes med forskellige farver på kalenderen, når farven skifter, skifter 
lærerplanen. Denne skal sendes ud til forældrene.  
 
Årshjul – Emma, Julie og Emma – beholder mødedatoer – hvis der ikke er indhold til 
mødet, aflyser vi det møde  
 
 
Lederens forventning til forældrerådet – og vice versa. 

- Kigge ind i lærerplanen  
- Mål i forhold til børnene – der bliver arbejdet med temaer – der bliver 

evalueret i forældrerådet  
- Faste punkter – hvad har vi været gennem? (lærerplaner)  
- Personalet driver arbejdet der står i lærerplanen  
- Vi skal være et ”idékatalog” – inddrage ideer til børnehuset  
- Lærerplaner skal evalueres årligt  
- Have læst, lærerplaner, vedtægter og årshjul  
- Bliver skarpere på dagsordenen  

 
Sende billeder til Emma: Emma@langsoe-friskole.dk  
 
Møde i friskoleforeningen 

- Bestyrelseskurset – alle kan melde sig til, 8. februar i Skive – 17.00-21.00 
 

mailto:Emma@langsoe-friskole.dk


Underskrift af dokumenter 
-samtykke om behandling af vores persondata og samtykke  
- Vi er underlagt tavshedspligt – Aflevere til Nicolaj  
 
Skal vi genindføre brødordning? – Ja – Emma tager med næste gang  
 
Kalender – fastlægge arrangementer? 

- Julehygge mandag d. 6/12 – Skaffe juletræer – pynt m.m. (krybbespil) kl. 17-
19 

- Forældrerådsvalget  
- Julefrokost med bedsteforældre – november fredag d. 26/11 – formiddag  
- Juletræsarrangement  
- Nicolaj tager det med på p-møde  

Opfølgning på sidste 
møde 

Opsamling på arbejdsdagen – har vi hængepartier? Kort punkt 
 

- Hængepartier i forhold til sidste møde – næste møde  
- Legestationer på væggen, der kan klappes sammen  
- Garderobe skal etableres med infotavle m.m.  

 

Orientering fra Leder 
inkl. ønsker og indkøb  
 

”Siden sidst” fra Nicolaj 
 

- Der skal ”serveres” forskellige slags lege/aktiviteter til børnene  
- Miljøer om eftermiddagene – rotationsprincip- er på hver station i fx 20 

miner → skaber et forhåbentligt brede syn på leg – nye dimensioner i 
legene  

Børnetal – det går godt – oppe på 14 børn i vuggestue, 23 i børnehave → fordobling i 
vuggestuen (vi vil gerne have 16 børn – handler om normeringer, så kan man 
ansætte en ansat mere)  
Økonomi → den er gået fra et stort underskud til overskud  
Ønsker til indkøb/nye tiltag 
Julehygge 

Læreplaner Status – hvad arbejder I med? Kort. 

Orientering og 
opfølgning fra 
bestyrelsen 

 

Orientering fra udvalg 
og repræsentantskaber 

(PR, følansvarlig, Barselscafé, etc) 

Evt  

Kommende møder: 

2/11 

2/12 

6/1 

2/2 

3/3 

4/4 

26/4 – Generalforsamling Skolebestyrelse 

?? - Forældrerådsvalg 

 

 

Møde omhandlende årshjul kl. 20 d. 18/10 


