Referat af forældrerådsmøde
Tirsdag den 27. august 2014 kl. 16-18.45
i Børnehuset 8TALLET
Til stede: Carsten, Lise, Benjamin, Trine, Camilla, Benedikte, Kathrine, Anne E, Anne
Afbud: Ove, Christina
1.
2.
3.
4.

Valg af referent: Anne E
Valg af ordstyrer: Kathrine
Godkendelse af referat: godkendt
Information fra Pædagogisk leder.
Der har været pædagogisk tilsyn (det årlige offentlige kontrol besøg af institutionen). I år skal opsamlingen af tilsynet
være på Klynge plan. Til opsamling vil der både være forældrerepræsentant og personalerepræsentant til steder. Til
tilsynet blev legepladsens problematik præsenteret. Institutionens problem med varme blev problematiseret. Der var
god feedback på institutionen. Carsten redegjorde for udskift af personale og en mindre rokade internt i
personalegruppen.
5. Ting til og fra bestyrelsen: LilleArena: Byggeudvalgets næste fase er indretning af grupperum samt legeplads.
6. Henvendelser til forældrerådet fra forældre: intet nyt.
7. Evaluering af Pædagogisklæreplan: Personalegruppen har besluttet at gå videre med den læreplan som har fungeret
som grundrids-udgangspunkt.
Dagtilbudsloven påkræver at institutionen kommer med sit bud på hvordan læring foregår. Læring handler lige så
meget om at kunne begå sig socialt i et læringsmiljø. Årshjulet strukturerer indholdet i lærerplanen. Lærerplanen skal
være færdig inden 1. September. Lærerplanen gælder i to år. Efterfølgende skal den publiceres både på web og i
trykt form.
Evaluering:
S. 7: Der er på personale og ledelsesplan nedsat en visions gruppe som arbejder på at uddybe principperne.
Forældrerådet laver en opsamling på arbejdet med værdier.
s.9: Det er lovmæssigt vedtaget at læringsforståelse skal indgå i lærerplanen
Ønske om at Det Gode Måltid tages med i læreplanen.
Nye fokuspunkter er blandt andet støj.
Ønske om konkretisering af forældresamtaler i lærerplanen.
Anne E og Kathrine kigger på afrunding og perspektivering.
8. Storegruppen:
Hvad skal man forvente af storegruppen? Gruppen mødes en gang om ugen. Målet er at blive klogere på sig selv.
Lære at skrive sit eget navn, træne at tørre sig selv, selv kunne gå i garderoben. Man kigger på skolemodenhed: kan
man forstå beskeder, sidde stille, vise hensyn, vente på tur. Storegruppen afsluttes med en fest. Strukturering af
arbejdet med storegruppen og samarbejdet med skolen er stadig under videreudvikling.
Overleveringssamtaler og skemaer mellem børnehave og skole bliver taget op på et fyraftensmøde i forvaltningen.
Ønske om udmelding om at storegruppen eksisterer til forældrene inden den starter op.
9. Sommerfesten: Posterne er fordelt.
10. Opfølgning på Kommunikation:
Heidi: Der er retningslinjer der skal overholdes i forbindelse med undersøgelser. Undersøgelser skal omkring både
klyngeleder og bestyrelsen før de iværksættes. Ved undersøgelser skal de metoder man anvender synliggøres.
Kathrine redegjorde for at undersøgelsen som udgangspunkt er foretaget til internt brug.
Heidi skal have en fremlægning af undersøgelsen inden den meldes ud til forældrene.
Kathrine gennemgik undersøgelsens besvarelser.
56 børn er repræsenteret i undersøgelsen. 75% af besvarelserne er børn i børnehaven.
11. Punkter til næste møde: Kommunikationsundersøgelsen – skal vi gøre mere herfra, Højtider (Kathrine),
12. Eventuelt
Fællesspisning.
Foto. Anne kontakter Modul Foto.
Alle rådsmedlemmer der ikke er et foto af ved indgangene, sender et til Carsten (højformat)
D. 17. november er der valg til forældreråd og bestyrelse.
NÆSTE MØDE ER 20. NOVEMBER

