Referat af forældrerådsmøde i Børnehuset 8-tallet d. 20-3 2012
Tilstede: Carsten, Heidi (klyngeleder), Mie (medarbejderrepræsentant), Lise
(medarbejderrepræsentant), Pia (naturvejleder), Katrine (forælder), Anne (forælder), Pia
(forælder)
Afbud: Anna, Rasmus
Ikke tilstede: Ove, Andy

1. Valg af referent – Pia melder sig
2. Referatet godkendt

3. Budget – Carsten gennemgår budgettet for 8-tallet. Budget for hele klyngen er
gennemgået på sidste forældrebestyrelsesmøde. Det forventes at 8-tallet kommer ud af
2011 med et overskud på 500.000. Det skal primært tilskrives, at personalet selv har betalt
deres ferie, idet de har haft ferie med fra tidl. arbejdsgiver.
Pkt. 6 fremrykkes, så Pia (naturvejleder kan fortælle om naturprojektet)
Pia gennemgår projektbeskrivelsen for Implementering af Naturprofil i 8-tallet. Projektet er
godt i gang, og næste skridt er at få større fokus på den pædagogiske baggrund, som også skal
bruges til dokumentation. Personalet er meget glade for ”kursus på jobbet”, hvor de uden
børnene er ude i naturen og lære, hvordan naturen kan bruges pædagogisk sammen med
børnene. Mie og Lise fortæller om, hvad de som personale har lært! Der er også et klart
indtryk fra forældrenes side af, at Pia og hele naturprojektet er blevet en kendt og afholdt del
af børnenes dagligdag i institutionen.
Pia er ansat i en projektstilling og har orlov fra sit job på seminariet. Hun er blevet tilbudt at få
sin projektstilling forlænget et år mere, og Pia har tilkendegivet, at hun gerne vil fortsætte i 8tallet, hvis hun kan få sin orlov forlænget.

4. Information fra pædagogisk leder – Der er ansat en ny pædagog i grp. 5, som hedder
Steven og er fra Hjørring.
Hyppigheden af forældrerådsmøder nedsættes fremover fra og med næste kvartal, hvor vi
mødes én gang i kvartalet. Baggrunden herfor er, at forældrerådet nu efterhånden har fået
etableret sig som nyt organ, og der derfor ikke er behov for så hyppig mødeaktivitet

længere. Der udover har både Carsten og personalet en høj mødefrekvens i forvejen, så
det besluttes i fællesskab at rådsmødeaktiviteten nedsættes.
Til maj bliver der 12 ledige børnehavepladser til nye børn udefra. Det er fordi der er 8 store
børn i børnehaven, som skal starte i skoleforberedelse, der er to børn fra grp. 6 der stopper
og der rykker nogle børn fra vuggestuen op i børnehaven, fordi de bliver 3 år. På sigt
forventes det, at 8-tallet får et ”tilsandingsproblem” på samme måde som Sejlhuset med at
få plads til sine egne vuggestuebørn, når de når børnehavealderen. Men de vuggestuebørn
der allerede er indskrevet i 8-tallet kan fortsætte i børnehavedelen.
Carsten fortæller, at der har været besøg i 8-tallet fra økonomiforvaltningen, som gerne
ville have indblik i, hvad de reelt køber og betaler for hver mdr. Der udover har der været
besøg fra en institution fra Norge og bestyrelsen fra Regio Emilia har været på besøg.
5. Ting til og fra bestyrelsen – Pia orienterer (som formand for forældrebestyrelsen) om det
dialogforum i københavns kommune, som hun har deltaget i. Alle
forældrebestyrelsesformand var inviteret til dialogforum sammen med politikere fra
Københavns borgerrepræsentation og børne- og ungeborgmester Anne Vang, for at
diskutere kvalitet indenfor daginstitutionsområdet. Der blev på mødet fremlagt nogle
forskningsresultater omkring børneforhold i institution i relation til senere trivsel, og det
blev diskuteret, hvilke faktorer der er vigtige for at sikre en kvalitet for børnene og hvordan
man bedst muligt kan skabe den kvalitet indenfor de økonomisk givne rammer i
kommunen (se referat fra dialogmødet som rundsendes).
7. Sommerferielukning - Ove har rejst punktet, men da Ove ikke er tilstede udskydes
punktet til næste møde.
8. Fremlæggelse af Lise Almanns pædagogiske dogmer og hvordan vi arbejder med dem
– Carsten viser klip fra nogle af de DVD´er som 8-tallet har omkring hvordan man ifølge
Lise Almann arbejder med selvhjulpenhed hos børn. Der er en proces i gang i 8-tallet,
hvor personalet sammen skal skabe nye dogmer og rutiner i ft. hvordan de gerne vil
have det skal fungere og hvordan de skal arbejde med børnenes selvhjulpenhed. I den
forbindelse har Pia (naturvejleder) holdt oplæge for resten af personalet omkring
narrative praksisfortællinger).
9. Punkter til næste møde – Pkt. 7 er udsat til næste gang. Sommerfest + fotografering af
børnene.
10. Evt. – Carsten sender forsalg ud til nye datoer for forældrerådsmøder resten af året.

