Referat af forældrerådsmøde den 31. oktober 2011 fra kl. 17-20.30
Til stede: Lise, Pia, Andy, Rasmus, Carsten, Anna, Ove, Mie, Anne, Heidi
Afbud: Sahra
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Valg af referent: Anne
Godkendelse af referat. Godkendt.
Økonomi
Heidi gennemgik budgettet for Klynge A6b.
Spørgsmål til budgettet mailes til Heidi, og hvis der er behov deltager hun i næste rådsmøde for at svare på
spørgsmål.
Information fra Pædagogisk leder
Carsten orienterede om nyansættelser og omrokeringer.
Der er slået 2 stillinger op i børnehaven – 1 pædagogstilling og en støttepædagogstilling. Der er
samtaler d. 9. November. Anne deltager som forældrerepræsentant.
Mie er indtrådt i Rådet i kraft af at Trine er trådt ud. Sahra (suppleant) udtræder af Rådet.
Fotografen kommer på lørdag d. 5. November. Se eventuelt.
Der er mange for sent afhentede børn. Når et barn afhentes for sent, er der retningslinjer,
personalet skal følges. Døgnvagten skal kontaktes efter 15 minutter selv om personalet er i kontakt
med barnets forældre. Der er nu lavet en mappe om hvordan personalet skal agere og hvor for sent
afhentede børn noteres. Ved for sent afhentede børn skal der udfyldes et dokument, der
underskrives af både personale og forældre.
Institutionen lukke kl. 17 – hvilket betyder at man skal være ude af døren med sit barn kl. 17.00! Alle
forældre opfordres til at være opmærksomme på dette.
Der arbejdes på at få telefonsystemet til at fungere morgen og eftermiddag.
Naturvejleder: Kommer på et af de kommende rådsmøder. Pia er godt i gang. Hun har lavet en
projektbeskrivelse og er i gang med et forløb, samt at opbygge bl.a. et naturværksted, idémapper og
mere.
Ting til og fra bestyrelsen
Bestyrelsen har vedtaget følgende lukkedage:
1. maj (kommunal fridag for ansatte)
18. maj (dagen e. Kr. Himmelfart)
5. juni (Grundlovsdag, kommunal lukkedag)
Uge 29 og 30 obligatorisk sommerferielukket i københavns kommune
27. og 28. September pædagogiske dage i hele Klyngen
24. december
27. og 28. December
31. december
På bestyrelsesmødet blev der snakket om at der i fremtiden skal tages beslutning om lukning
tidligere på året, så forældre varsles tidligere.
De pædagogiske dage i september var en stor succes, og der blev knyttet nogle kontakter på tværs
af institutionerne – bl.a. ses 8-tallets børnehave og sejlhusets børnehave til legeaftaler.
Førstehjælpskursus: Der var generel opbakning til gennemførsel af førstehjælp. Der blev nedsat en
gruppe til at opstille nogle senarier for hvordan førstehjælpskurser til personale kunne gennemføres
økonomisk og praktisk.
Klyngens principper har været oppe at vende.
Glemmetøj og byttebørs.
Katrine står for både byttebørs og glemmetøj. Der tømmes ca. en gang om måneden. Tilovers
blevent tøj gives til genbrug.
Der opfordres til at forældre husker at skrive navn i alt børnenes tøj.
Legepladsen på Plug and Play
By og Havn har spurgt om institutionen vil sætte sit præg på en legeplads på Plug & Play i stedet for
volleybanen. Lise og Mie spørger blandt personalet om der er nogen der vil være med i en gruppe.
Rasmus er tovholder for gruppen.
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Opsamling på pjece/skrivelse om Forældrekontakten
Diskussion om hvad forældrekontakten skal kunne, og hvordan den vil blive brugt. Der laves et
spørgeskema til alle forældre om man kunne have haft glæde af en forældrekontakt ud fra ”Hvad
tror du, at du kunne have brugt en forældrekontakt til?” Pjeceudvalget (Anne og Anna) går videre
med at udarbejde spørgeundersøgelse.
Telefonlister over forældre
Ved kommende forældrearrangementer på stuen sendes der en seddel rundt hvor forældrene kan
skrive deres telefonnummer på, så forældre kan kontakte hinanden, hvis man har interesse herfor.
Katrine udarbejder en standartseddel som deles ud til personalet.
Sygdom blandt børn
Børn afleveres ofte for syge til en dag i institutionen. Sundshedsstyrelsens vejledning ”smitsomme
sygdomme hos børn og unge” ligger digitalt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som forældre kan
tage udgangspunkt i – og som institutionen også bruger som vejledning. Forældrerådet udsender en
vejledning til alle forældre, der italesætter institutionens situation omkring sygdom samt opfordrer
til at man ikke afleverer et sygt barn. Udvalg til udarbejdelse af skrivelse: Ove, Andy.
Den nye legeplads - mulighed for at etablere toilet
Hvis institutionen ansøger om kompensationstimer for at der ikke er toilet på legepladsen, kan man
søge om at få etablere et toilet mod at få frataget kompensation. Heidi er i gang med at undersøge
sagen.
Sikkerhed: plasticposer i garderoberne, sikkerhed på legepladsen, blæst og nedfald Fra lejligheder/altaner
Der må IKKE ligge plastikposer i børnenes garderober – hverken i vuggestuen og i børnehaven!!
Brandtilsynet har været på besøg og har sagt at der ikke må sove børn på 1. Sal. Derfor stopper al
sovning på 1. Sal d.d.
Katrine tager med til ejerforeningens bestyrelsesmøde et ønske om et skilt om at institutionens
legepladser ikke må bruges offentligt i åbningstiden samt en vejledende alders anvisning.
I sommeren var der et vindue der havde revet sig løs og hang i ét hængsel på 6. Sal lige over
indgangen til vuggestuen. Carsten og Rasmus orienterede Store Frederikslund, der ikke reagerede og
institutionen tilkaldte derefter brandvæsen og politi. Carsten har efterfølgende holdt et møde med
ejerforeningen og påpegede hændelsen overfor bestyrelsen.
Punkter til næste møde
Evt.
Foto på lørdag: enkeltvis, 8.30-12. Mandag: gruppebilleder. En fra forældrerådet låser op og lukker
af.
Lån af institutionen. Grupperne/forældre må gerne låne nøgler til institutionen ved eventuelle
stuearrangementer. Der skal være en nøgle ansvarlig forældre ved hvert arrangement som sørger
for at låse af.
Der indkøbes fedtcreme til børnenes kinder.

Næste møde: torsdag d. 5. Januar 2012, kl. 17-20.

