Referat af forældrerådsmøde 20. Januar 2016, kl 17-18.45.
I LilleArena
Til stede: Nana, Karen, Laura, Anne, Morten (personale), Marie, Carsten,
Afbud: Selma, Madeleine, Ulrik, Mie (personale)
1. Referent: Anne
2. Ordstyrer: Marie
3. Godkendelse af referat: Madeleine var til stede ved mødet. Herudover godkendt.
4. Information fra pæd.leder: Nyansættelser: Peter N. vikar (gruppe 6), Mikkel (gruppe 2) pædagog, Hanne gruppe 2,
Magrethe er går på efterløn fra 1.febr, Patrick (gruppe 1), Maria (gruppe 1), Steven er kommet tilbage (gruppe 3),
Maria V (tidl. Sejlhuset) er blevet i huset, Tanja PAW (gruppe 3), Bo (gruppe 7) er stoppet. Ny pædagogisk koordinator
i vuggestuen er Maibritt (gruppe 4).
Alle vuggestuegrupper i Ørestad har 1 barn i overbelægning som er bevilget i et år i værksat pr. 1. Januar. I 8tallet er
de fordelt med 2 børn ekstra på gruppe 5 og gruppe 2. Hermed følger en ekstra personale på 25 timer for hver af de to
grupper. Det sidste barn bliver et overbelægningsbarn i børnehaven.
Der er stadig en udfordring i de 40 børn der skal starte skole til sommer. Det er stadig fra forvaltningens side ikke
afgjort hvorvidt børnene på Ørestad Skole og Kalvebodfælled skole skal starte KKFO indskoling i foråret.
Erik (gruppe 7) har fået buskørekort.
Hygiejneforholdene i vuggestuen er nu bragt i orden. Det var en hård kamp og institutionen er nu blevet inviteret med
i et hygiejne-projekt som handler om at nedbringe sygefravær både blandt børn og personale.
Projekt: "køkkenløft". Vores køkken er forbilledligt, og derfor er vi inviteret med.
5. Ting til og fra bestyrelsen. Vi har fået ny klyngestruktur, hvor vi nu også rummer Kongeriget - dvs Høstakken og
Vanddråben. Vores klynge hedder nu "A klynge i". Vores klynge har nu en lille størrelse i sammenligning med de øvrige
klynger på Amager. Der er i 2016 afsat penge i budgettet til at klyngen skal vokse.
Klyngen er med i projektet KIDS, som er et pædagogisk projekt som handler om pædagogernes praksis, hvor kvaliteten
scores. Det er kørt som forsøg i gruppe 8 og 9. 8tallet er blevet inspireret af projektet og vil gerne fortsætte med det i
enheden.
Møder for forældre og råd: Forældreråd og bestyrelsesmøder i 2016: mandag d. 11.4, tirsdag d.7. Juni, torsdag d. 8.
September. Forældremøde inkl. valg til bestyrelse og råd: 2. November. Forældremøde i foråret (kun 8tallet) 26. April.
Lukkedage 2016
6. Maj
23. Sep (pædagogisk lukkedag. Har været ude i en sindet undersøgelse.)
23. Dec
27., 28., 29., 30. Dec
6. Konstituering af rådet: Formand: Anne. Næstformand: Marie
7. Lærerplaner: Evaluering af lærerplaner i april måned. KIDS skal indgå som en del af evalueringen.
Den pædagogiske læreplan læses igennem af rådet inden!

8. Legeplads: De 300.000kr som blev bevilget til legepladsen er blevet anvendt til beplantning for at skabe læ på
legepladsen, hvor vindmålinger har vist at der er turbulens. Beplantningen er nu etableret færdig og er hegnet ind for
at beskytte beplantningen mens den vokser op.
Spørgsmål til legepladsen: der er blevet spærret af bag skuret.
Rådet skal arbejde på at der igen bevilges penge til legepladsen.
9. Workshop for forældre i KBH Barn - udsat, Selma er ikke til stede.
10. Punkter til næste møde: - Pædagogisk læreplan (og KIDS) - den nuværende læreplan sendes med ud elektronisk til
rådet som læser den inden mødet.

-

legepladsen
Workshop for forældre i KBH barn

