Referat af forældrerådsmøde torsdag d. 9. April 2015
Til stede: Benjamin, Georgia, Laura, Chanette, Stine, Carsten, Peter, Frederik, Anne
Afbud fra: Karen, Lise
1. Referent: Anne
2. Ordstyrer: Laura
3. Godkendelse af referat: Udsat
4. Information fra pædagogiskleder:
Udskiftning af personale i børnehaven. Bo starter 1. Juni på gruppe 7. Louise kommer tilbage fra barsel og starter på
gruppe 8. Heidi der var Louises barselsvikar indtræder på gruppe 6 i et barselsvikariat.
Økonomien ser godt ud – budgettet følges som planlagt.
Kbh kommune har indført tjek ind/ud systemer. Der er indkøbt ipads til dette.
30 børnehavebørn starter skole 1. Maj. Dermed kommer der rotation i vuggestuen og der skal tages børn ind udefra. Der
holdes to infomøder i den forbindelse d. 15. April.
22. April er der fælles forældremøde for klyngen. Der ledes fortsat efter lokale til mødet. Erik Sigsgaard kommer og holder
et oplæg. Kl. 19-21.
Forslag til locations: Winghouse, ved Fehring bygningen er der et kontorhotel, Rambøll kantinen, Handelsbankens kantine.
Dansk industris hus. Crown Plaza. Company park i Porthuset (tomme kontorlokaler).
Rådet snakkede om artikel i Information om børneliv i børnehaver. Det har fyldt meget i institutionen - både for personale
og forældre.
5. Ting til og fra bestyrelsen:
Intet nyt
6. Henvendelse til forældrerådet fra forældre:
Ingen henvendelser.
Der sættes fokus på at børnenes garderober skal tømmes hver fredag.
7. Klyngens principper:
Klyngens nye principper blev gennemgået. Leg har fokus i de nye principper. Legen har brug for at komme i fokus, hvor
den har en værdi i sig selv og ikke behøver at være målbar. Legen skal tilbage til børnene.
Forslag til principperne / kommentarer:
Fantasi, skabe plads til legen i dagen til den frie leg. Balance mellem selv-igangsat leg og igangsat leg.
Fælleskabet slettes det i parentes.
Mental robusthed kan erstattes af trivsel / psykisk trivsel.
8. Tidlig sporing
Test af om børn trives. Hvert barn vurderes af det primære personale på gruppen.
Det er af kommunen pålagt at spore mistrivsel blandt børnene. Det er et overordnet redskab som personalet skal til at
arbejde med.
9. KBH barn
Nyt it-system. Det gælder på personaleplan og på forældreplan så vel som børneplan. Det er tablet baseret.
Carsten gav en kort introduktion til systemet.
10. Opfølgning på legeplads.
Område Amager har udtrykt mulighed for at institutionen kan få kompensationstimer så der er mulighed for at ansætte
personale til at dække legepladsens udfordringer. Desuden er der tale om en ombygning af legepladsen.
Kapacitetsstyringen ser ikke umiddelbart mulighed for at legepladsen kan udbygges.
Legepladsgruppen er ikke umiddelbart tilfreds med denne løsning og går videre med det.
11. Rumlepotte nyt:
Ny bus er købt. 8tallet er den første Københavnske institution som får ny Rumlepotte. Bussen står i Kolding og er i gang
med en sidste justering så den er klar til sommer.

