Referat af forældrerådsmøde torsdag d. 5. Januar kl. 17-20.
Til stede: Rasmus, Anna, Ove, Andy, Carsten, Lise og Anne
Afbud fra: Pia, Mie og Katrine.
1. Valg af referent: Anne
2. Godkendelse af raferat: godkendt
3. Information fra den pædagogiske leder: Nye ansættelser: Pædagog i gruppe 9, flyver er blevet
fastansat og der er ansat en støttepædagog i børnehaven.
Der er kommet legetøj i fællesrummene. Alle grupper har nu fået egen computer inkl kamera.
Websitet er på vej.
8tallet er blevet frataget alle kompensationstimer af Københavns Kommune pga nye regler. Der gives
ikke kompensationstimer pga legepladsen i børnehavens beliggenhed.
Carsten er gået igang med en velkomstbrochure til nye forældre. Ove skriver et udkast til en tekst om
forældrerådet og bestyrelsen.
Der er indkøbt vintertøj til personalet.
4. Til og fra bestyrelsen: intet nyt.
5. Fremlæggelse af projekt natur:
Punktet udsættes til næste møde. I stedet indsættes punktet Forældremøde. Forældremøde i 8tallet
d. 22. Februar. Varighed ca 2 timer. En time fælles og en time på stuerne. Til næste møde lægges en
dagsorden for forældremødet.
NB: Carsten beder forældrerådet tænke over hvad man kunne tænke sig at sætte på dagsordenen på
forældremødet.
6. Evaluering af glemmetøj og byttebørs:
Glemmekasserne blev tømt i december. De var helt proppede og der var meget brugbart tøj - det
tydede på at der var for meget i glemmekasserne eller forældre ikke er klar over at de er der.
Fremover tømmes kasserne en gang om måneden. Der sættes større skilte på glemmekasserne.
Byttebørsen sættes igang inden så længe.
7. Evaluering af besøget af fotografen lørdag d. 5. November 2011.
Der efterlyses mere information om gruppebilledet og bestillingen af gruppebilledet. Kvaliteten af
printet af gruppebillederne er ikke så god. Forslag om at der næste gang tages billeder af børnene i
dagligdagen i institutionen. Man kunne eventuelt lave det til et arrangement i institutionen med
forældre. Næste gang skal der være flere fra forældrerådet til afvikling af arrangementet. Ønske om
at billeder fremover tages om foråret. Carsten kontakter Sidsel ang foto.
8. Opsamling af pjece om forældrekontakten:
Udvalget har udarbejdet et udkast til et spørgeskema.

Rådet gennemgik spørgeskemaet. Spørgeskemaet iværksættes inden en uge.
Der sættes postkasser op til forældrerådet.
9. Opsamling på Udvalgs arbejde om udarbejdelse af skrivelse om børns sygdom: udvalget
fremlagde udkast til pjecen, som forældrerådet gennemlæser og kommer med kommentarer til.
Pjecen fremlægges for personalet.
10. Fremlæggelse af Lise Almanns pædagogiske dogmer og hvordan vi arbejder med dem: Carsten
gennemgik det pædagogiske måltid, som personalet har arbejdet med i de sidste måneder.
11. punkter til næste møde:
Dagsorden til Forældremøde
12. Eventuelt:
Der er indkøbt vintercreme til børnene. personalet opfordres til at bruges cremen.
Telefonlisterne: Forældre opfordres på forældremødet til at skrive sig på telefonlisterne.
Ønske om mulighed for at der til morgenmad tilbydes youghurt, havregryn eller smør og ost på
bollerne.
Næste møde: Kombineret julefrokost og møde om forældremødet FREDAG D.3. FEBRUAR 2012 kl. 17.
Hvis man ikke kommer skal der meldes afbud til Carsten senest 27. Januar.

