Referat af Forældrerådsmøde
22. maj 2012 kl 17-20
Mødet afholdtes: Børnehuset 8-Tallet, Richard Mortensens Vej 77A, 2300 Kbh. S.
Til stede: Carsten, Lise, Andy, Ove, Anna og Kathrine.
Afbud fra: Mie, Pia og Rasmus
1. Valg af referent: Andy
2. Godkendelse af referat for sidst: Godkendt
3. Information fra Pædagoisk leder
a. Pia (Naturvejleder) har fået bevilget et år til
b. Bestyrelsen har ansat en kontordame (Susanne) for klyngen til at hjælpe klyngeleder og de
Pædagoiske ledere med det administrative arbejde i klyngen
c. Maibritt går på barsel og der er opslået et barselsvikariat
d. Lis har fået et halvt års orlov og der opslået et vikariat
e. Næste forældrerådsmøder: Tirsdag 4. september kl. 17-20 og Tirsdag 4. december kl. 17-20
f. Klyngeforældremøde: 7. november 2012
g. Råds julefrokost: Fredag den 30. november 2012
h. Torsdag den 24. maj er der besøg i Gruppe 4 af en Hong Kong TV-station, der vil lave en
rapportage om det lykkelige danske folk.
i. Klyngens / 8-Tallets hjemmeside er så småt ved at blive klar.
i. Der udarbejdes en beskrivelse af forældrerådet til hjemmesiden – Ove laver et
udkast
ii. Der sættes billeder af forældrerådets medlemmer på siden – Carsten undersøger
muligheden for at få taget nye billeder
iii. Der vil blive et forældrelogin og personalelogin med forskellige funktionaliteter, fx.
feriesedler mm.
j. Der er mange børn i 8 tallet der nærmer sigt alderen 2 år og 10 måneder. I september skal
ca. 20 børn i børnehave. Da normeringen er forskellig for vuggestue og børnehave giver det
pladsmæssige udfordringer. 8-Tallet skal arbejde hen i mod et fast defineret normeringtal
og her tæller vuggestue børn 2 point, mens børnehave børn kun tæller 1 point. Der
arbejdes på mulige løsninger. På mødet blev særligt drøftet muligheden for en rullende
børnhavebus indrettet med faciliteter såsom køkken, garderobe, toilet og mulighed for at
sænke borde så børnene kan sove middagslur. Ideen at børnehavegrupperne skiftes til at
være afsted i bussen en uge af gangen, hvorefter det skifter til en ny gruppe. I
sommerhalvåret kunne man fx køre til i skoven og til stranden og i vinterhalvåret kunne
man besøge forskellige kulturinstitutioner, såsom teatre, museer og lign. Rådet var positivt
overfor at der arbejdes videre med denne løsning. Carsten undersøger nærmere forhold
omkring denne og andre mulige løsninger, således at det sikres at 8-tallets vuggestuebørn
har mulighed for at forsætte i 8-talles børnehave uden at pladsen bliver alt for trang.

4.
5.

6.

7.

k. På opfordring fra personalet blev der drøftet holdningen til forældrenes videofilmning og
fotografering i institutionen. Rådet vil ikke på nuværende tidspunkt lave en egentlig politik
Men det frarådes at man uden forudgående aftale tager billeder og filmer i insitutionen.
Dels fordi det enkelte barns forældre via oprettelsesblanketten har oplyst hvordan billeder
af det enkelte barn kan anvendes, dels fordi de ansatte i institution bør kun tage stilling til
om de vil fotograferes på deres arbejdsplads.
l. Skiltning på legepladserne blev drøftet. Det var enighed om at kontakt til ejerforening
derom. Katrine laver en forespørgsel.
m. Velkomstfolder afventer godkendelse af designguide for hjemmeside og folder
n. Storelegedag den lørdag den 30.juni kl. 10-12.00. Det er vigtigt der kommer tidlige
kommunikation op. Carsten sender en email ud og rådsmedlemmer melder tilbage til
Carsten om de ønsker at deltage.
o. Rasmus ønsker at undersøge muligheden for at stoppe som rådsformand – det er muligt og
det bliver et punkt til næste møde.
Ting til og fra bestyrelsen: Intet nyt
Fremlæggelse af Hvordan vi arbejder med pædagogiske læreplaner
a. Der er afholdt personaldag, lørsdag 28. april, til behandling pædagoiske læreplaner
i. Der blev præsenteret dele af det læreplans materiale der blev anvendt på
personaledagen. Nogle af de konkrete initiativer der udspringer af arbejdet med de
pædagoiske læreplaner kan allerede ses på stuerne fx. i form af ugeplaner og
dokumentation af
ii. Udkastet til den pædagoiske læreplan er under udarbejdelse og vil blive sent rundt
til gennemgang blandt rådet.
Sommerferielukning
a. Ove havde taget punktet op, men forudsætningerne for punktet er blevet ændret, da
Københavns Kommune i mellemtiden besluttet at holde åbent i alle uger.
b. Der var debat om den lidt uhensigtsmæssige måde det kørte på i år.
i. Udfordringen er at det på den ene er svært for forældrene at melde ind hvornår de
holder så tidtidligt som Københavns Kommune efterspørger omvendt har
personalet krav på at vide hvornår de kan holder deres hovedferie i meget god tid.
c. Carsten har dog fået bemandingsplanen for de to sommerferieuger hvor der skulle være
lukket til at gå op. Der ca. 20-30 børn i de to sommerferieuge 29-30, alle børn skal møde
ind i børnehaven på 1.sal i de to uger. Årsagen til at det er børnehavens lokaler på 1. sal der
allerede før Københavns Kommune havde besluttet at der skulle holdes åbent var planlagt
udbedring af gulvene i stueetagen.
Sommerfest
a. Er planlagt til Fredag den 10. august
b. Lise kom på vegne af personalet med følgende oplæg
i. Kl. 16.30-18.00, Picnic kurv, ved naturcenteret
ii. Boder i afgrænset område
iii. Tipi telt
iv. Sang / Musik
v. Kaste dåser
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vi. Bolde i spand
vii. Naturskolens aktiviteter, fx.
1. Rense en hjort
2. Klappe et dyr
3. Oplevelser med naturvejleder
4. Løbecykler
5. Dyrespor
6. Bål / snobrød
viii. Underholdning
c. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg bestående af: Andy, Ove, Carsten, Lise.
i. Udvalget gennemgår evalueringen fra sidste år og
ii. Laver et oplæg
iii. Sidste års budget var under kr. 10.000
Fotografering af børn
Der blev drøftet forskellige muligheder men som udgangspunkt er der interesse i billeder taget i
sommerhalvåret herunder:
a. Fællesbillede med alle i institutionen
b. Gruppebilleder af hver gruppe
c. Billeder af de enkelte børn i forbindelse med hverdagsoplevelser
i. Carsten tager en snak med Sidsel (Sylvesters mor)
Glemmetøj
a. Bedre markering på glemmetøjskasser, Carsten får udarbejdet skilte
b. Mere kommunikation, god ide at det kommer med i nyhedsbrev
c. Husk vi har to indgange
Oprydning i garderoberne
a. Det roder, særligt garderoben i børnehavens ende så der bør arbejdes mere med at der
kommer styr på dette.
Evaluering af byttebørs
a. Anna hjælper med at tømme
Punkter til næste møde
Næste møde er Tirsdag 4. september kl. 17-20
a. Rasmus ønsker at undersøge muligheden for at stoppe som rådsformand
b. Øvrige punkter, indsend til Carsten i god tid inden næste møde
Evt.
a. Det blev drøftet om 8-tallet skulle have poltikker omkring invitationer og gaver til private
børnefødselsdage
i. Holdning var generelt at det ikke var noget som vi i institutionen kan sætte regler
om, men at det er noget forældrene i de enkelte grupper kan tale sammen om
b. Carsten sørger for ophængning af forslagskasser til forældrerådet

