Referat af Forældrerådsmøde 3. februar 2012.

Tilstede: Pia, Anna, Rasmus, Ove, Annas far, Lise, Mie og Carsten.
Referent: Mie

1. Personalerokade
Der har været en personalerokade mellem gruppe 6 og 8, da der i gruppe 8 var
samarbejdsproblemer. Det er ikke udtryk for at det er Chanette, der er årsagen til
problemet. Forældrene i gruppe 6 og 8 har modtaget en skriftlig orientering om rokaden og
en opfordring til at henvende sig til Carsten og ikke til personalet, hvis der var spørgsmål til
rokaden.

2. Forældrebestyrelsesmøde og budget
Forældrebestyrelsesmødet den 19. januar blev aflyst på grund af afbud. Der bliver et nyt
23. februar, som bl.a. handler om budgettet. Carsten kunne oplyse, at det ser helt
fornuftigt ud. Køkkenerne overholder deres budget oven i købet med et lille overskud. Der
mangler medlemmer i bestyrelsen. Spørgsmålet er om der skal holdes et ekstra valg eller
hvordan reglerne egentlig er, når alle suppleanter er brugt. Carsten undersøger dette.

3. Sommerferielukket
Sommerferielukket i ugerne 29 og 30. Der er åbent i Sejlhuset, for dem der har et
pasningsbehov i de uger. Der er en foreløbig bemanding med bl.a. 2 pædagoger fra
Børnehuset 8tallet. Der er omdelt sedler til alle forældre om, hvorvidt de har et behov for
pasning i de to uger eller ej og i givet fald i hvilket tidsrum. Dette for at bemande Sejlhuset
så hensigtsmæssigt som muligt.

4. Forældremøde 22. februar 2012
Tidspunkt 18.30 til 20.30
Alle samles et sted – i det store fællesrum til ca. 30 minutters indledning. Derefter går man
ud i grupperne, som har planlagt en dagsorden for de næste 1,5 time.
Carsten indleder forældremødet med hvad han nu kan finde på!
Rasmus fortæller om Forældrerådet, og hvad arbejder rådet med og hvordan kan man
bruge Rådet. Derunder Rådets indlæg om syge børn i institutionen og legesedler kan
præsenteres – hvem?
”Sygeindlægget” mailes til Carsten, som mangfoldiggør det.
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5. Postkasse
Postkasse til Forældrerådet/Forældrebestyrelsen. Carsten sørger for det hurtigst muligt –
han havde en masse forklaringer om, hvorfor der ikke var indkøbt en endnu. Det er
meningen at det er en af vejene til at bruge Rådet.

6. Spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelse om forældrenes behov for brug af Forældrerådet.
Der var 22 besvarelser. Generelt ønsker forældrene ikke en fast kontaktperson fra
Forældrerådet, men måske mere et socialt netværk i gruppen. Det giver mest mening at
have netværket i gruppen, da det er her ens barn befinder sig. Forældrene synes de
havde fået svar på deres spørgsmål af det pædagogiske personale, indkøringen var
veltilrettelagt mm.
Anna mailer resultaterne til Carsten.

7. Børnehaverpladser i Ørestad
Børnehavepladser i Ørestad bliver en mangelvare om ganske lidt. Umiddelbart siger
Forvaltningen, at det ikke er et problem, fordi der er en 4 km grænse og der er masser af
pladser på Islands Brygge og ved DR-byen.
Der er enighed i Rådet om, at det ikke giver menig at tage børnene ind og ud af Ørestad,
når vi ved de skal gå i Ørestad skole. Rasmus er med i en gruppe der forsøger at lægge
pres på kommunen gerne i samarbejde med By & Havn.

8. Afdelingsleder i Børnehaven
Vi har fået afslag fra Kapacitetsstyrring på at få en afdelingsleder for børnehaven. Indtil nu
har Mai-Brit været i funktionen, som hun får et tillæg for. Carsten mener at vi har brug for
en afdelingsleder, der kan varetage nogle af opgaver, som ikke kan løses af ham alene.
Carsten vil gerne stå til rådighed med argumenter om behov for afdelingsleder fra
forældrene til kommunen, da forældre der står sammen har en anden magt end en
pædagogisk leder.

9. Næste møde
Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 17.15 i Børnehuset 8tallet.
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