Forældrerådsmøde 22/6 2011
Fremmødte og præsentation af forældrerådsmedlemmer
Carsten/pædagogisk leder, Heidi/klyngeleder, Anne/mor til Nala gr. 9. Sara/mor til William gr. 1,
Rasmus/far til Tristan gr.1, Ove/far til Rolf gr. 2, Pia/mor til Ellen gr. 9, Lise/personale
repræsentant, Trine/personalerepræsentant.
Valg af referent
Trine.
Formalia omkring forældrerådets sammensætning, beføjelser og tavshedspligt.
 Forældrerådet er for den enkelte institution, forældrebestyrelsen er for hele klyngen.
 Medlemmerne sidder i rådet i 2 år.
 Medlemmerne er underlagt tavshedspligt.
 Rådets kompetencer (der kan læses mere om rådets sammensætning og beføjelser på
Københavns kommunes hjemmeside):
 sparringspartner for forældrebestyrelsen
 at udvikle særkendet for den enkelte institution
 beslutning om madordning
 rådgive forældrebestyrelsen
 indsigt i de pædagogiske læreplaner og børneperspektiv
 indstillingsret og mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler ift. ansættelse af
personale
 forslag til lukkedage.
Konstituering
Formand: Rasmus/Tristans far
Næstformand: Anne/Nalas mor
Medlemmernes forventninger til forældresamarbejdet
 Hjælpe til ved arrangementer.
 Arrangere forældrearrangementer.
 Sikre det gode samarbejde
 Bidrage med ideer til struktur/pædagogik.
 Arrangere sig lokalt.
 Være medskabende til ”et hus hvor vi alle har det rart og det fungerer!”
 Dele egne kompetencer ift. økologi, natur, banke døre ned, kreativitet, værdigrundlag,
synagi med lokalområdet.
 Være med til at fylde siderne i den forholdsvis nye bog: Børnehuset 8-tallet.
Mødestruktur fremadrettet:
Bred enighed om at forældrerådsmøderne skal være åbne, således at de forældre der måtte være
nysgerrige eller interesserede kan deltage. Dagsorden og referat hænges op på de tavler som Carsten
bestiller til formålet.
Faste punkter på dagsorden: Info fra Carsten om økonomi, tilstanden i huset blandt børn/personale
(pædagogiske læreplaner), info til og fra forældrebestyrelsen.
Kommende mødedatoer:
16/8 og 6/9
Sommerfest:

26/8
Punkter til næste møde:
 Det pædagogiske grundlag
 Husregler (sko indendørs)
 Forældrearrangementer.
Eventuelt:
 Forældrerådet finder fotograf/dato for fotografering af børnene.
 Rasmus og Anne deltager i ansættelsessamtaler af en pædagog, en medhjælper, en flyver og
en projekt- og tidsbegrænset stilling, som naturvejleder.
 Hvordan håndteres stress blandt personalet? Der arbejdes med tidlig indsats i samarbejde
med Arbejdsmiljø København.
 Rasmus fotograferer rådets medlemmer og laver præsentation.

