Forældrerådsmøde mandag d. 13. Januar 2014
Til stede: Ove, Nabaz, Benedikte, Anne D., Kathrine, Trine, Lise, Anne E., Carsten.
Fraværende: Benjamin
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Referent: Anne E
Ordstyrer: Kathrine
Godkendelse af referat: Brian rykkes fra gruppe 5 til gruppe 6 - dette var en fejl. Herefter er referatet
godkendt.
Information fra pædagogiskleder: Carsten orienterede om nye ansættelser. Sabrina pædagog gruppe 5,
Morten pædagog og koordinator gruppe 9, Ronja pædagog gruppe 2. Henriette er rykket til gruppe 3. I den
kommende måned returnerer to fra barsel. Budget og regnskab: 2013 går 8tallet ud af med et overskud på
godt 400.000 kr. Ressourceteams i klyngerne, høretalepæd, sundhedspleje, støttepæd, inklusions
pædagoger, pæd. konsulent. Man mødes en gang om måneden og her kan pædagoger tage sager op. Man
kan også vælge at invitere forældrene. Det er nystartet. Der er også oprettet refleksionsfælleskaber.
Oplægget er at der skal bruges personalemøder på metoden, der tages op.
Ting til og fra bestyrelsen: Bestyrelsen ønsker at forældrerådet deltager i Fællesspisning og leg i Ørestad.
Arrangementet finder sted den sidste tirsdag i hver måned.
Henvendelser fra forældre til forældrerådet: Datoer for forældrerådsmøder lægges på hjemmesiden.
Der har ikke været nogen henvendelser i postkasserne, men at formand og andre får af og til henvendelser
per mail eller direkte fra forældre.
Gennemgang af rådets arbejde og valg af formand og næstformand: Forældrerådsformand: Anne E,
næstformand: Kathrine. Alle forældre er altid velkomne til både forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen konstituerede sig: Forældrerådsformand: Anne E, næstformand: Kathrine. Fremadrettet kan man
nedsætte flere arbejdsudvalg for at lette dagsordenen. Dagsordenen kan fremadrettet bygges op så det er
synligt hvilke punkter der er orienterende karakter eller skal lægges i udvalg. Sætte på dagsordenen hvor
meget tid det enkelte punkt må tage - den der sætter punktet på dagsordenen skal sætte et tidsestimat.
Hvert punkt uddybes på dagsordenen så man er orienteret om punktet inden mødet.
Der blev også talt om at den pædagogiske læreplan skal på dagsordnen fremover som fast punkt.
Velkomstfolder udsendes med referatet. Rettelser og kommentarer sendes retur til Carsten. Deadline 21.
Januar 2014 til Carsten. Kathrine læser korrektur når alle kommentarer fra forældrerådet og personalet er i
hus - inden den kommer på hjemmesiden eller i trykken.
Evaluering af sommefesten. Ønske om at maden fremadrettet skal serveres på legepladsen. Der skal flere på
madholdet. Snacks skal koordineres bedre. Ønske fra forældre om at Carsten byder velkommen. Trylleriet
ramte ikke de små. Overveje begrænsning på antal deltagende voksne pr barn.
Kommunikation (Kathrine). Kommunikationsudvalg: Kathrine, Benedikte, Camilla. Kommer med et oplæg
med forslag til Carsten om ønsker til kommunikation.
Fødselsdage i børnehaven - udskydes til næste møde.
Glemmekassen (Kathrine) Trine blev ansvarlig for børnehaven og Lise for vuggestuen. Katrine er
kontaktperson til de to personaleansvarlige og stadig ansvarlig for glemmekassen fra Forældrerådet.
Børnehavens legeplads - info. Børnehavens legeplads er dårlig som børnehavelegeplads men ok som
vuggestuelegeplads. Vuggestuens legeplads er ikke udfordrende. Legepladsen er blevet af tilset af den
pædagogiske konsulent og blevet inspiceret af en legepladsinspektør - sikkerhedsmæssigt er den i orden men
på udfordring for børnene og kvalitet, fik den stor kritik. Møde med forvaltningen og Carsten og Heidi
kommer i nærmeste fremtid. I første omgang skal der etableres et toilet.
Fotografering - status. Ove kontakter Modulfoto. Der skal tages højde for bussen så alle børn kommer med
på foto. Det bliver kun fællesfoto ikke portrætter. Tidsplanen er inden der er skole/KKFO start (forventes
april)
Glød og flamme (Benedikte) - udskydes til næste møde.
Sundhedsplejen (Benedikte) - udskydes til næste møde.
Storegruppen (Benedikte) - tages i kommunikationsudvalget
Punkter til næste møde: budget, sommerfesten. Samt ovenstående punkter der blev udskudt.

Næste møde: 8. April 2014 kl 17-18.45 i Sejlhuset

