Referat fra Forældrerådsmøde den 20. november 2014
i Børnehuset 8TALLET (afholdt i M-Huset)
Deltagere: Carsten, Benjamin, Georgia, Trine, Lise, Peter, Frederik, Anne og Camilla
Referent, Camilla
Ordstyrer, Carsten

1.

Referat fra sidste
godkendt

2.

Info fra pæd. leder
 Hvis rådsmedlemmer vil have pkt på dagsordenen til rådsmøde, sendes til Carsten og/Anne
 Personale: der er personale udskiftning på ca 30% i institutionen. Generelt ligger dette på 20-25% i kbh
kommune.
o Ny fast i grp 4 - Kia
o Ny vikar i grp 8 - Heidi
o Erik er fastansat i grp 7
o Vikarstilling på Pia's vikariat er slået op
o Steven fra grp 5 stopper ved udgangen af 2014, stillingen slås op som pædagogisk koordinatorstilling
i vuggestuen
 Tilsynsbesøg fra forvaltningen i år er afsluttet mandag 17/11/2014. Den endelige rapport viser en meget
flot tilbagemelding både på klynge og institutionsniveau, og over niveau i forhold til andre institutioner i
kommunen. Rapporten ligger tilgængelig på hjemmesiden.

3. Ting til og fra bestyrelse
intet nyt
4.

Overlevering til det nye råd
 Fødselsdage: en politik er ved at blive udarbejdet hvori der står ideer til hvad man kan servere af mad,
skal man tage alle i gruppen hjem eller ej osv.
 Fællesspisning: der har været pause i Fællesspisning i klyngen, Benjamin vil starte dette op igen
 Forældre/barn idræt: dette har foregået primært i Sejlhuset, men startes nu op i 8-tallet og Lille Arena.
Sabrina fra grp 5 er primus motor på dette, da hum er idrætsuddannet
 Legetøj: der er ikke taget en beslutning i institutionen om dette, men det bør undervejes at yndlings
legetøj og bamser ikke tages med da de kan mistes hurtigt
 Folder til nye forældre: denne har været under udarbejdelse, og Carsten vil gennemgå denne med
personalet snarest
 Legepladserne: brevet der i midten af 2014 blev sendt til områdelederen, er der ikke blevet reageret på.
Der er håb for, at der efter kvalitetssamtale med forvaltningen tidl på året bliver rykket.

5. Evaluering af sommerfest
Simple aktiviteter virker, og så længe det er 'fest' så synes børnene det er en fest. Og flagranker og flag giver
automatisk en fest
Personalet overtager fremover arrangementet af sommerfesten
Det var overskueligt med aktiviteterne og dejlig afslappet
6.

Præs. af pædagogisk læreplan

7. Fotografering - status
Organiseres af Forældrerådet, i pr er det 2. dec 2014 der tages gruppebilleder. Dem der er i busgruppe bliver
hjemme denne dag
8. Madvalget - status
Efter 24 timer er 40% stemmesedler returneret og kun med JA stemmer!
Camilla kommer d 28/11/2014 og tæller stemmer op
9. Punkter til næste møde
'Værdsæt din pædagog-dag' ønskes indført jævnligt, det løfter moralen og giver glæde

Der ønskes foldere om hvordan man som forældre og institution håndterer en skilsmisse. Oplæg laves (aktion:
Benjamin)

