Referat af forældrerådsmøde
Torsdag d.12. februar 2015, kl. 17-20, 8tallet
Til stede: Carsten, Lise, Peter, Georgia, Laura, Stine, Karen, Anne
Afbud fra: Benjamin, Chanette, Frederik
1. Referent:
Anne/Stine.
2. Ordstyrer:
Carsten
3. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt
4. Information fra pædagogisk leder:
 Der er ansat ny pædagogisk koordinator i vuggestuen. Der er ansat en ny pædagog på
gruppe 3, Louise vender tilbage fra barsel. I vuggestuen er der rokade i personalet fra 1.
marts, grundet timefordelingen.
 Der er kommet trådløst netværk i huset. Huset skal være offentligt ”hotspot”. Digital
daginstitutionspakke er under igangsættelse – til indkrydsning, feriemelding,
dokumentation etc. Digitaliseringen har økonomiske omkostninger.
 Der har været stor ros til personalet og forvaltningen i forbindelse med ulykken på
vuggestuens legeplads.
 1. juni forventes det at vi får en ny rumlepotte. 8tallet er blevet stillet i udsigt at være den
første daginstitution der får bus. Der er lavet nye procedurer på ekstra dage med bussen
for at få alle bus-pladser fyldt op hver dag – fremadrettet spørges forældre ikke. Hvis man
skal hente sit barn tidligt en dag, skal man sige det til personalet så barnet ikke kommer
med bussen. Årsagen er at det har givet konflikter og planlægning er blevet besværliggjort.
Børnene spørges stadig, og forældrene ringes op, for at blive informeret om at deres barn
er med bussen – hvis man har glemt at informere om at barnet skal hentes tidligt kan man
sige det da.
 Carsten gennemgik budgettet for 2015. digitaliseringen gør at der skal købes ipads og
bærbare pc’er som skal gå af inventar budgettet. Budgettet er indstillet er bestyrelsen til
godkendelse.
5. Ting til og fra bestyrelsen:
 Der mangler en eller flere til styregruppen for ”Fællesspisning”.
 ”Sorg og krise” kommer på som punkt i Bestyrelsen. Kommer efterfølgende på i
forældrerådet.
6. Henvendelser til forældrerådet fra forældre:

Ingen henvendelser.
7. Gennemgang af rådets arbejde:
Carsten gennemgik rådets arbejde i overordnede linjer. Rådet arbejder om enheden. Bestyrelsen er
den egentlige beslutningstager. Rådet har ikke indflydelse på det pædagogiske arbejde. Rådet
gennemgår budgettet, som sendes videre til bestyrelsen til godkendelse. Medlemmer af rådet har
tavshedspligt – også efter endt periode i rådet. Rådet kan kun diskutere grundprincipperne i den
pædagogiske praksis. Rådet diskuterer ikke personsager. Forældrerepræsentant fra rådet deltager i
ansættelsessamtaler.
8. Valg af formand og næstformand:
Anne er formand, Peter er næstformand.
9. Velkomstfolder:
Kommentarer til velkomstfolder gives senest 2. marts 2015 pr. mail til Carsten.
10. Legeplads: Børnehavens legeplads er for lille i forhold til normeringen i institutionen. Mange tiltag
er forsøgt i forhold til at rejse penge til forbedring af legepladsen. Vi nedsætter en arbejdsgruppe
her i Forældrerådet bestående af Anne, Peter, Georgia og Frederik til at videreføre dette arbejde.
Brevet tilsendt til forvaltningen sender Carsten til arbejdsgruppen.
11. ”Værdsæt din pædagog dag”: punktet udsættes til næste gang.

12. Folder om skilsmisse – ved Benjamin. Punktet udsættes til næste gang.

13. Evt.:

