Dagsorden til forælderrådsmøde den 16. august 2011 fra kl. 17-20.
Mødet holdes i Børnehuset 8-Tallet, Richard Mortensens Vej 77A, 2300 Kbh. S.

1. Valg af referent: Anne
Til stede: forældre: Andy, Sahra, Kathrine, Rasmus, Ove, Anne, Pia, medarbejderrepræsentanter:
Trine, Lise, pædagogisk leder Carsten
2. Godkendelse af referat
Rettelse: Carsten orienterer om økonomi, når denne har været drøftet i bestyrelsen. Økonomi vil
ikke være et fast punkt på dagsordenen i Rådet.
3. Information fra Pædagogisk leder
Ansættelser: I Gruppe 1 har barselsvikaren sagt op. Der skal ligeledes ansættes en barselsvikar til
gruppe 6. Der skal ansættes en ny pædagog til gruppe 8. Alle stillinger er slået op.
Dato for ansættelsessamtale 31. August eller 1. September.
Byggesag: Rådet orienteres om byggesags problemer. Alle husets vandhaner har været ude af drift,
men er nu udbedret. Elevator er under udbedring efter i flere måneder at have været ude af drift.
Børnehavens legeplads er lovet færdig i uge 33. Godkendes onsdag i uge 34.
Tavler til bestyrelsen er kommet hjem.
4. Ting til bestyrelsen
Klyngens formålsparagraf skal op på bestyrelsesmødet d. 23. August, hvor 8tallet skal komme med
input.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe som arbejder videre på 8tallets bidrag til formålsparagraf:
Ove, Andy, Carsten, Trine.
Forældrerådets umiddelbare input til mødet rummede: natur og kreativitetsprofil. Beliggenhed i
naturen. Enighed om at klyngens institutioner er forskellige, hvilket gerne må fremgå af
formålsparagraffen. Definere hvad der skaber det gode børneliv i Ørestaden.
Deadline for input til formålsparagraf: Torsdag d. 18. August kl. 18.
Mødet for gruppen afholdes fredag 19. August kl. 15.
5. Sommerfest
Festen foregår fra kl. 15-18.
Rådsmedlemmer der har mulighed for det kommer kl. 14 og hjælper med at stille op.
Carsten indleder dagen med et velkommen og praktiske informationer. Rasmus præsenterer
Forældrerådet.
Praktiske ting: Carsten undersøger om Jens er i huset den dag. Personale har navneskilt eller t-shirts
på. Der er ingen rygning på legepladserne. Forældre fra rådet deltager i aktivitetsposterne.
Børn og personale pynter op i løbet af dagen.
Poster kl. 15-16.30:Snobrød: Andy, Rasmus, Disko: Katrine, Pia, Dåsekast: Ove, Anne
Alle i rådet samler dåser (rengjorte!), øl, sodavand etc. Afleveres på stue 2.
6. Kommunikation og procedure mellem råd og pædagogisk leder.

Der blev snakket om hvordan kommunikationen er mest optimal mellem rådet og pædagogiskleder
- både skriftligt og mundtligt.
Al mailkorrespondance sendes til alle rådsmedlemmer og medarbejderrepræsentanter.
På næste møde ses på hvordan en forretningsgang skal være.
Der blev efterlyst kommunikation fra institutionen til forældre i form af nyhedsbrev og
velkomstpjece. Til næste møde medtager Carsten den oprindelige "velkomstpjece", som rådet
kigger på med henblik på at udarbejde en ny velkomstpjece.
7. Forældre vagten (forældre kontakt person for andre forældre)
Punktet udsættes til næste møde
8. Det pædagogiske grundlag
Punktet udsættes til næste møde
9. Debat hvordan bruges ude- og fællesrummet bruges og ”Husregler” (sko indendørs)
Punktet udsættes til næste møde
10. Forældrearrangementer
Punktet udsættes til næste møde
11. Punkter til næste møde
Evaluering af sommerfesten.
Legepladsen på Plug and Play.
Forældrebyttebørs
Glemmetøj! Mulighed for at ”tømning” af glemmetøjkassen overtages af forældrerådet.
12. Evt.
Forældrerepræsentanter til samtalerne: Rasmus og Anne
Der bestilles fotograf til at tage portrætbilleder af børnene: Lørdag d. 5. November 2011.

Næste møde 6. September kl 17-20.

