Referat af forældrerådsmøde 29. August 2013.
Til stede: Carsten, Lise, Mie, Andy, Benjamin, Anne, Christina, Anne E
Afbud: Katrine, Ove
1. Referent: Christina og Anne
2. Ordstyrer: Christina
3. Godkendelse af referatet
Referat godkendt
4. Information fra pædagogisk leder:
Der har været en række nyansættelser. Benny bliver busflyver i underetagen. Charlotte bliver
busflyver oven på. Der mangler stadig at blive ansat to pædagoger i børnehaven, stillingerne er
slået op. Brian fra vuggestuen rykker over i børnehaven på gruppe seks. Pædagogisk tilsyn
mandag.
5. Anne E orienterer:
Forældrehenvendelser fra busgrupper A, hvor der efterlyses opslag på bussens destination og
pædagoger ugen før gruppen skal afsted. Tilbagemeldingen er at det enten skal findes på
hjemmesiden eller som opslag nede i garderoben og på stuerne. Der kan også ske ændringer ad
hoc i løbet af ugen, så bliver det skrevet på dagbogssedlerne der hænger i garderoberne. Det skal
dog nok præciseres, på hjemmesiden, at forældre pt ikke kan forvente at hjemmesiden er
opdateret i forhold busdestinationerne.
Forældrehenvendelse fra gruppe 9 - om indeklimaet på førstesalen. Forældrerådet opfordres til at
tage sagen op.
Det drøftes hvor og hvordan vi i rådet kan tage det op. Evt. Kan de forældre der har rettet
henvendelsen, mette og? tages med i en arbejdsgruppe. Rådet er bekymret er bekymret over
henvendelsen og går videre med den.
Carsten afsøger mulighederne og vende tilbage til Anne.
Fødselsdage i børnehaven. Der efterlyses fælles regler.
Mie er været på opgaven, og er igang med at lave et udkast til regler. Som skal vedtages af
personalet.
Anne: hvad med gaver?
Det bliver en del af fælles reglerne, som Mie går videre med.
5.5 Til og fra bestyrelsen:
Bestyrelsen er i gang med at starte Børnekulturhus, hvor man komme og spise en gang om
måneden for et lille beløb. Opstart slut september.
Sommeren har været præget af byggemøder i forhold til den nye institution i klyngen samt
ansættelsessamtaler.
De to år hvor den nye institution er pavillon byggeri, kan der ikke være produktionskøkken i
institutionen. Løsning: 8 tallets køkken bliver udbygget og leverer mad i de to år institutionen er i
pavillon byggeri. Således at vi i klyngen har styr på, at klyngens madprincipper overholdes også i
den nye institution. Køkkenet udbygges inden for de eksisterende fysiske rammer. Løsningen er en
økonomisk nulløsning - der sættes altså ikke penge til fra institutionens budget.
Der starter børn i den nye institution 9. dec, og pædagogisk leder forventes ansat 1. Okt.

6. Budget:
Heidi: vi mangler budget for bus og derudover mangler regnskabet for de børn der har været mer
indskrevet. Heidi og carsten foreslår at punktet udsættes til næste møde, hvor alle tal er i hus. Men
Heidi fortæller at budgettet for 8 tallet ser meget fornuftigt ud.
7. Planlægning af fotografering:
Carsten har fået forældrehenvendelse fra børnehaven, hvor der opfordres til at vi får en ny
fotograf.
Punktet har tidligere været taget op af forældrerådet, da der var flere klager over billeder og pris
ved sidste års fotografering.
Carsten opfordrer til at vi laver portrætfotograferingen, som et forældrearrangement, som ligger
uden for institutionens åbningstid fx aften eller weekend. Der må meget gerne være forældreråds
repræsentanter indover, så fotografen ikke står alene med hele ansvaret.
Gruppefotoet bør stadig tages i åbningstiden - da personalet bruger billedet i hverdagen. Her er
der også mulighed for, at gruppebillederne er gratis for personalet i institutionen.
Der drøftes om vi i det hele taget skal have portrætfotografering i institutionsregi. Forældrerådet
beslutter, at der i år ikke er portrætfotografering i institutionsregi kun gruppefoto.
8. Planlægning af dato til ektraordinært forældrerådsmøde om den pædagogiske
læringsplan: 19. September kl. 17-18.
9. Evaluering af Rumlepotten.
19. September kl.18-20.
Oplæg fra børnehaven til evaluering fremføres af Mie til mødet.
Rådet evaluerer på forældredelen.
Spørgeskema deles rundt til alle børnehavebørn i garderoben: fx:
Hente/bringesituationen
Afgang og ankomst tider
Andy sender nogle forslag til spørgsmål til Carsten.
Andy og Carsten læser evalueringerne igennem og forbereder evalueringen inden mødet.
10. Opsamling på velkomstfolderen:
Udsættes til næste møde.
11. Opsamling på sommerfest:
Carsten sørger for at personalet melder sig på poster. Forældrerådet har delt sig ud på poster.
Anne E undersøger mulighed for ipad.
12. Opsamling på sprogbrug i børnehaven:
Mie har undersøgt blandt kollegaer og været observerende på sprogbruget blandt børnene. Der
hersker umiddelbart ikke nogen åbenlyse problemer i sprogbruget.
13. Punkter til næste møde:
Velkomstfolder
Henvendelse til forældrerådet fra forældre (nyt fast punkt)
Budget
Evaluering af sommerfest
Glemmekassen!!
Børnehavens legeplads! Historik og fremtid.
14. Eventuelt:

