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Referat af forældrebestyrelsesmøde d. 25/4-2022 kl. 18:30-20:30 i Møllegården 

Tilstede: Line Andersen, Dorthe Sejr-Raft, Christel Becher, Jackie Kreutzer-Weisleder, Malene 

Madsen, Mette Hansen og Charlotte Harrild 

Fraværende: Sofie Knudsen 

Ad. 1. Referat fra d. 26/1-22: Ingen bemærkninger 

Ad. 2. Nyt fra Kommunen: Høringssvar vedr. genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026. 

Der var en god dialog om udfordringerne ved indholdet af høringsmaterialet, og der var bred 

bekymring, om indholdet. Dette affødte et velskrevet og godt høringssvar, som Line (formanden) 

skrev. Høringssvaret vil blive medsendt dette referat. 

Frokostordningen skal der tages stillingen til i år 2022. Og der var bred enighed fra alle, at 

Møllegårdens forældrebestyrelse melder et klart nej tak til ordningen, for perioden 2023 og 2024. 

Ad. 3. Nyt fra Møllegården: Vuggestuen. Hos Mariehønsene har de Pia i virksomhedspraktik, 

denne stopper 31/5-22. Fra 1. maj starter Caia, i ”småjob” 24 t/u frem til d. 31/10-22.  Caia vil 

tilgodese begge stuer, med praktiske opgaver og samvær med børnene. 

Da der næsten ikke er flere børn tilbage i Miniklubben, er de store projekter sat lidt på standby. 

Mellemgruppen, fortsætter indtil sommerferien. Her vil det være skiftende børn der deltager, og 

det vil hovedsageligt være ture ud af huset. 

Børnehaven Hos: Anemonerne, går Rikke på barsel d. 10/5. og så starter Maja som barselsvikar.  

Caroline, der er studerende, skal retur på semi, 31/5, og pr. 1/6 starter så Laura L Bak, ny lønnet 

studerende. 

Hos Solsikkerne, stopper Laura pr. 31/5, og skal retur på semi. Her få vi ikke en ny studerende fra 

Absalon, med Mette C Sørensen, der er PA-elev starter først 6/6 og indtil november 2022. 

Hos Klokkeblomsterne er Camillas barsel startet her lige inden påske, og Heidi fortsætter i 

barselsvikariatet. 

Hos Valmuerne/Violerne kommer Jeppe tilbage 1. maj og Theo stopper, men bliver som tilkalde- 

vikar. Og så er Sandra startet, hun er PGU elev og skal blive her i 2 år, med sideløbende enkelte 

undervisningens dage. 

Budget 2022 og sparekrav: Maddage vil blive afholdt, hvor forældrene medbringer naturalierne. I 

vuggestuen stopper vi med at købe frugt til formiddagsspisningen, dette afløses af rugbrød eller 

knækbrød. 
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Sommerfesten: fredag d. 10. juni 2022, personalet vil høre, om bestyrelsen vil bakke op om, at vi i 

år prøver at afholde den i tidsrummet fra kl. 15-17. Det betyder, at forældrene og bedsteforældre 

medtager kaffe/the/saft og kage, med i stedet for mad. Der vil fortsat være aktiviteter, hvor 

børnene får et klippekort, så alle ved, hvor de har været, og hvad de mangler at prøve/deltage i. Vi 

påtænker, at der vil være 4-5 forskellige aktiviteter, dåsekast, motorikbane, grave guld og 

flødebollemaskine. De vil ikke tilbydes lotteri eller salg af sodavand og kaffe/kage, da familierne 

selv skal medbringe dette. Altså en helt ”gratis” sommerfest. Tidsrummet skyldes, vi på denne 

måde, oparbejdes der mindre afspadsering til personalet, og det er i åbningstiden. Det vil også 

give familierne mulighed for at komme hjem og nyde fredag aften, efter en lang uge. Ovenstående 

er bestyrelsen med på. 

Blomsterdagen med bedsteforældrene onsdag d. 18/5 afholdes i tidsrummet kl. 10-12. Hvis 

regnen styrter ned, aflyses dagen til senere, da vi ikke har mulighed for at have dem inde. 

Fællesrummet er jo optaget af Violerne og beslutningen om, vi ikke har forældre og 

bedsteforældre inde på stuerne, gælder også denne dag. 

Ad. 4. Brobygning: Fra hjem-dagpleje/vuggestue-børnehave-skole. Line lagde op til, at vi kiggede 

på proceduren, om den opfylder forventningerne til en god brobygning? Om den skal justeres?  

Vi havde en god snak om den procedure, der er lavet i Møllegården, mellem vuggestue og 

børnehave. Det blev belyst, at der er opmærksomhedspunkter, vi skal have fokus på og opjustere. 

Dette er i fuld gang med at blive tilrettet og afhjulpet. 

Brobygningen fra Møllegården til skole er i helt faste rammer med de enkelte skoler. Disse 

retningslinjer er udmeldt centralt fra.  

Ad. 5. Søvn -behov- hvordan: Vi berørte det lidt, men tager det på dagsordenen igen i september, 

for at blive helt klar på, om vi fik drøftet det færdig. 

Udsættelsen skyldtes tiden var næsten gået, grundet høringssvaret havde taget tiden. 

Ad. 6 Møde datoer for resten af året: onsdag d. 14/9-22 kl. 18:30-20:30 og onsdag d. 26/10-22 kl. 

18:30-19:00 derefter forældremøde kl. 19:00-21:00 

Referent: Charlotte Harrild, leder 
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