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Referat fra møde afholdt den 2. marts 2022 

Næste møde er fastsat til: Tirsdag den 5. april kl. 19.30 

 

Datoen var sat til 2. marts 2022 kl. 19.00 i Dr. Louises børnehave. (Varighed 90 min). 

Agendaen: 

Velkomst og kort præsentationsrunde.  

Deltagende:  Cathrine Paulsen, Nanna Henriksen, Jaqueline Fuglsang, Pia Buch, Benjamin Faber Berit 
Mally 

Erfaringer fra tidligere år… v/. Benjamin. 

Kort gennemgang af de aktivitetstyper der har været afholdt samt de praktiske opgaver som klubben 
tidligere har haft. BF forklarede om arbejdslørdage, forældrekaffe, julefrokost for børn, sommerfest, 
påskejagt, lygtetur er nogle af de gengangere som der har været succes med at arrangere og 
facilitere.  

Kort debat: ”…så hvad er ForældreKlubben så sat i verden for…?” 

Det blev formuleret at klubbens (vigtigst) funktioner) er;  

At skabe tryghed i gruppen inden børnehavestart, såvel som undervejs  

At skabe gode oplevelser for forældre og børn i Dr. Louises Børnehave.  

At skabe og bibeholde en tættere relation forældregruppen.  

At være med til at skabe et netværk i forældregruppen 

At ruste forældrene i børnehaven til forældrerådsarbejde i skolen. 

(Vi arbejder videre med dette næste møde…) 

Samtidig blev det understreget at forældreklubben er et blødt organ der gerne varetager 
kommunikation i form af ønsker fra børnehaven til forældregruppen, men IKKE er sat i verden som et 
bindeled fra forældregruppen til personale, ledelse og bestyrelse i Børnehaven. 
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Valg af poster: Formand, koordinator og kassér.  

CDP er valgt som formand af forældreklubben. Hun bliver således ansigtet udadtil der kan kontaktes 
af de øvrige forældre i f.b.m. med arbejdet i forældreklubben. Tillykke! 

BF fortsætter som koordinator frem til hans afslutning til sommer. 

Vedr. kassér arbejdet: PB undersøger mulighederne for at Forældreklubben får egen adgang til sin 
konto i Børnehaven og understreger vigtigheden af at løsningen skal være fleksibel og at den ikke skal 
hvile på en forælder, der jo selvsagt på et tidspunkt forlader børnehaven.  

(Red. det forslås at vi får valgt en sekretær der skriver referater). 

 

 

Her for uden er der aftalt følgende: 

Nanna har ansvaret for kommende arrangement! - Påskeløbet 

BF skriver oplæg til en ændring af formuleringen på hjemmesiden. 

BF skriver et oplæg til en flyer der omhandler forældreklubbens arbejde. 

Der udarbejdes et logo til Forældreklubben - BF har lavet et midlertidigt i Paint ;) 

Der skal opsættes aktivitetsblad i eet af ”vinduesfelterne” ved entreen 

Årshjulet skal gennemarbejdes og udsendes til alle forældre sammen med Flyer. 

FB Gruppe er lavet for forældreklubbens medlemmere. 

Der laves en Idekasse til ophæng i ”Ruden”. 

Der skal udarbejdes en drejebog for de kommende arrangementer. 

Vi skal kommunikere ud at man også kan låne børnehaven til fødselsdag eller konfirmationsfest mv.. 
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Årshjul og aktiviteter for 2022 (Udkast… alle ideer bydes velkomne! 

 

Februar     Fastelavn. Forældreklubben bidrager med hjælp i fbm. tøndeslagning mv. 

Vinterferiesjov. Denne uge er der få børn i huset og vi skaber ekstra gode oplevelser.   

Marts           Biograftur og forældrekaffe 

                                                                   

April               Påske og æggejagt. Datoen er sat til 24. april kl. 10.00                   

                                   

Maj  Bedsteforældredag. Vi bistår med hjælp til blomsterplantning mv.  

Arbejdslørdag. Vi sørger for frokost og ”villige arbejdsomme hænder”.   

 

Juni                 Sommerfest. Vi bidrager med hjælp og bemanding ved aktiviteter og boder.  

 

Juli                   Sommerferie i ugerne 28 og 29. Der inviteres til strandtur ved Almindsø med hygge & is 

 

August              Grill eftermiddag og mad over bål 

 

September      Børnehavens fødselsdag og arbejdsdag for forældrene       

  

Oktober           Efterårsferie / Forældremøde. Halloween    

 

November       Lygtetur en morgen omkring Lyngsø med lommelygter            

            

December       Luciaoptog juleklip og Juleferie  
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Opdateret medlemsliste i Forældreklubben, per dags dato. 

 

Fornavn Efternavn Mail Telefon Stue 
Benjamin Olsen Faber benjamin@humlechok.dk 23322282 Grøn 
Cathrine Døssing Paulsen cadora01@gmail.com 28802979 Grøn 
Nanna Henten nannahenten@gmail.com 42519982 Blå 
Camilla  Niemann Camniemann@gmail.com  26198512 Grøn 
Kåre Axelsen kaare_89@hotmail.com 29801024 Grøn 
Berit Mally beritmally@hotmail.com  29289995 Grøn 
Mia Mikna noejgaard83@gmail.com 27775035 Grøn 
Mette Ravnsgaard mette.ravnsgaard@gmail.com 20760766 Rød 
Jaqueline Fuglsang sjakke1234@hotmail.com  22181858 Blå 
Thorbjørn Kubel Thorbjornkubel@me.com  93835300 Blå 
Bjørn Ellermann dr28428@silkeborg.dk 25690146 Blå 
Pia Buch pia@drlouise.dk 86820959 Kontor 

 

 

 

 

Fastsættelse af dato for næste ForældreKlub-Møde… 

Næste møde er fastsat til tirsdag den 5. april kl. 19.30. 

Vi mødes på grøn stue til hjemmebagt kage, varm kaffe og klar til at gøre en forskel 
for vores unger i børnehaven! 
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…følgende tekst på hjemmesiden skal revideres? 

[Et udsnit fra fanen forældreklub på børnehavens hjemmeside per 9.2.2022:…] 

Kære nye Dronning Louise forældre. 

Her i dronning Louises har vi noget man ikke har særlig mange andre steder, nemlig en forældreklub. 
Forældreklubben er ikke det samme som en forældrebestyrelsen, men derimod en samling af frivillige 
forældre, der arrangerer det praktiske bag en række arrangementer for børn og forældre i løbet af 
året. 

Vi håber, at du og din familie vil møde op til arrangementerne, måske bage en kage, hjælpe med 
oprydningen og lignende. Arrangementerne annonceres for det meste på skilte i vindfang og via mail. 
Du er mere end velkommen som medlem af forældreklubben -det er ret hyggeligt, jo flere vi er, jo 
sjovere er det og jo mere kan vi fordele opgaverne. Spørg Lene hvem du skal kontakte, hvis du vil give 
en hånd med. 

Vi glæder os til at lærer dig og dit barn at kende. 

Mange Hilsner Forældreklubben                                                                       

 Forældrekaffe (oftest i august og december) Her mødes forældre til kaffe, te, saftevand og kage om 
eftermiddagen, dette er en god mulighed for at hilse ordentligt på de andre forældre. 

Sommerfest (En lørdag i juni) Et af årets højdepunkter er sommerfesten, hvor regnbuegruppen 
underholdermed et show, og hvor børnene udfordres af sjove aktiviteter, mens de voksne går og 
glæder sig til det legendariske kæmpe store kagebord. Sommerfesten arrangeres i nært samarbejde 
med børnehaven, og de voksne fra børnehaven deltager i dette arrangement. 

Arbejdslørdag (en lørdag, forår og efterår) Her står vi for at arrangerer frokost til børn, forældre og 
personale.  

Juleklip (en eftermiddag først i december) Årets sidste arrangement, her står vi for, at der er papir 
mm. samt æbleskiver og gløgg. 
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Tanke omkring et ”logo”…  

Idet Børnehavens visuelle identitet er noget analogt, så tænkes det at vi bør blive i samme streg. 
Farverne og de ”voksenfigurere/forældregruppen” der er sat ind omkring børnene, er ”tyv-stjålet” fra 
Barndommens Gade* Her er det børnene er i centrum og der fortælles videre på de tanker og visioner 
der allerede er sat fra husets side…  
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