Referat fra Forældrerådsmøde i Børnehuset 8-tallet, tirsdag 08.04.2014
Deltagere: Benjamin, Kathrine, Benedicte, Anne, Camilla, Lise og Carsten

1. Referent: Camilla
2. Ordstyrer: Kathrine
3. Godkendelse af referat: pkt 7; der står at der blev talt om at den pædagogiske læreplan skal være fast på
dagsordenen eller ej. PL skal være fast pkt på dagsordenen fremover til Forældrerådsmøder. Evaluering af denne
kan ske på det næste møde. Pkt 11; fødselsdage i børnehaven skal ikke på dagsordenen til næste møde.
4. Info fra Pædagogiske leder: Det er svært at sætte tid på emnerne på dagsordenen, derfor er det ikke gjort til dette
møde. Der er slået 3 nye stillinger op, Anne eller anden fra FR deltager i samtaler med de nye. De starter i løbet af
de næste måneder. Kurt er nyansat i huset og pr midt juni starter Casper som bus-flyver, han er uddannet
naturvejleder. Ronja stopper pr 1. juni. Status på busserne i Kbh: alle busserne er inddelt i 3 kategorier, vores bus
er i nederste kategori (ældste og dårligste der skal udskiftes snarest muligt). Vi håber på at vi snart får en helt bus
fra Trafikstyrelsen, hvis mellemste kategori busser godkendes som de er nu. Der falder en afgørelse i uge 14. Der
går et par måneder endnu førend der kommer en ny bus/den gamle ombygges. Den nuværende ordning fungerer
super-godt både for børn og voksne.
5. Til og fra best.: Der lå intet i postkasserne ud over legetøj
6. Ingen henv. fra forældre til FR
7. Velkomstfolder: Carsten samler alle kommentarer på begge foldere (husk at nævne storegruppen i BH folder!) og
sørger for at personalet gennemgår dem begge. FR får dem til gennemløsning efterfølgende. Kathrine oversætter
herefter til engelsk.
8. Kommunikation: spørgeskema sendes ud til alle forældre, så de giver feedback på hvordan kommunikationen i
institutionen er. Tidsplan: Skema skal udarbejdes, herefter godkendes af FR på mail, herefter sendes ud
(elektronisk), svar samles sammen og konklusionen tages op på FR møde og der tages aktioner.
9. Tøjindsamling & fællesspisning: fællesspisning: Benjamin hjælper til med fællesspisning 27. Maj 2014 i Børnehuset
8-tallet.
10. Info om børnehavens legeplads: Der skal tages kontakt til Børne og Ungeforvaltningen efter FR's opfordring og
skriv. Skriv sendes rundt til FR til kommentering af Carsten.
11. Glød og Flamme: Er et koncept om Brandsikkerhed for børn i børnehavealderen. Alt kan hentes fra en
hjemmeside hvor man kan hente certifikater, hatte, veste mv. www.borneulykkesfonden.dk Benedicte tager fat i
Benny og præsenterer dette koncept.
12. Sundhedsplejen: Hvordan får vi nedbragt risiko for sygdomme i institutionen? Skal det indføres at alle vasker
hænder lige når de kommer? Kan der hænges spritdispenserer op flere logiske steder? Emnet tages op på næste
personalemøde.
13. Storegruppen: Det skal beskrives nærmere hvem der er i storegruppen, hvad formålet er, hvem gør hvad. Trine
vender tilbage med info om dette på næste FR møde. Det er vigtigt at forældrene til de børn der skal i
storegruppen efter sommerferie, snart får info om hvordan det foregår.
14. Budget: Budget 2014 fremlagt og godkendt
15. Sommerfesten: Er fastsat til d. 5. september 2014. Benedicte er tovholder, Anne, Camilla, Lise deltager. Er der
andre fra FR der vil være med, kontaktes Benedicte.
16. Punkter til næste møde (fra pkt 2 og frem skal gå hurtigere end det plejer, da meget tid går med pkt 1). Mødet
starter kl. 16!!
1. Evaluering af Pædagogisk Læreplan (1 t 40 min)
2. Valg af referent (1 min)
3. Valg af ordstyrer (1 min)
4. Godkendelse af referat (5 min)
5. Info fra pædagogiske leder (15 min)
6. Ting til og fra bestyrelsen
7. Henvendelser fra forældre til ForældreRåd
8. Eventuelt

