REFERAT FRA FORÆLDRERÅDSMØDE MANDAG D. 1. FEBRUAR 2016
1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden:
Afbud fra Poul. Rikke ikke tilstede, Thomas blev valgt til ordstyrer.
Dagsorden godkendt.
2. Nyt til og fra huset:
 Pædagogisk tilsyn i Midgård d. 11. marts
Hvis man har lyst, kan læse hvad det betyder at have pædagogisk
tilsyn, på Holbæk kommunes hjemmeside.
Der må meget gerne være en forældrerådsrepræsentant til stede fra
kl. 10.00 – ca. kl. 10.30. Sandie eller Malene melder til Jeanette
og aftaler indbyrdes hvem der kommer.
I forbindelse med at Midgård er i en opstartsfase, vil det være
forventeligt at vi ikke lever op til alle krav i tilsynsrapporten.
 Udannelseplan: ICDP, sprog/narrativer/AL og Fri for
mobberi
Dorte og Ditte skal på ICDP. Det er seks undervisningsdage samt
ca. 6 forberedelsesdage, fra februar til juni.
Lene, Sarah og Anette skal på uddannelse ift. sprog. Omfanget af
uddannelsesdage kendes endnu ikke – det er centralt planlagt i
Holbæk kommune ifm. at det er sprog der er fokuspunktet i
aktionslæring i 2016.
Susanne, Birgitte og Mette skal på kursus pt. 1 dag i foråret
omkring Mary Fondens ”Fri for mobberi”.
 Møbler ankommer feb. 2016
Vi glæder os til at der kommer nye møbler til Kontor og
medarbejderområder, samt på stuerne og fællesområderne.
Møblerne består af støjdæmpende borde med hjul, skærmvægge
til gangarealerne, små gulvtæpper, billeder, opbevaringsreoler
samt sofaer. Derudover, er der blevet købt flyverdragter til alle
personaler.
I forhold til økonomi, så bliver der stadig arbejdet på en opdeling
af legepladsen. Forældreweekend er stadig en mulighed ift.
opsætning af hegn.
 PA-elever 1. februar 2016
Rune er tilbage på Jætterne. Emil er startet i dag på Fenris. Både
Emil og Rune er her frem til maj 2016.
Der kommer førsteårs pædagogstuderende fra midt marts til maj
på Gimlestuen.

 Nye børn 1. marts
Den 1. marts starter der 9 nye børn.
De 4 børn er på Fenris stuen, og derfor vil der blive ansat en
midlertidig pædagogmedhjælper på stuen fra d. 15. februar til d.
15. juli, hvor skolebørnene overgår til SFO.
På Blå Aser, starter der to nye børn (den ene 1.2 og den anden
1.3).
I ældstegrupperne starter der 3 nye børn, og derfor vil Joakims
stilling blive fuldtid på Bifrost.

3. Nyt til og fra bestyrelsen:
Intet nyt.
4. Forældremødets punkter: Punkt omkring ude-tid for de yngste.
I opstarten blev det prioriteret at pædagogerne lærte børnene at kende og
at børnene skulle føle sig trygge, derfor var børnene ikke så meget ude.
Der bliver noget andet til sommer når børnene kender omgivelserne
bedre og er trygge i vante omgivelser.
Der opleves generelt ikke udfordringer omkring udelivet i vuggestuen.
Vuggestuen har fast udedag om mandagen, sammen med resten af huset.
Vuggestuen er ude når vejret tillader det om vinteren.
5. Traditioner: Evaluering af juletraditioner samt information
omkring Fastelavn i Midgård
 Luciaoptog gik fint, men bedsteforældredagen var savnet af både
børn og bedsteforældre.
Luciaoptog bliver afholdt på klokkeslæt, fordi børnene ikke kan
vente. De fleste børn glædede sig rigtig meget til at gå Lucia. Der
manglede lidt at samles om bagefter. Kan forældrerådet være
mere involveret? Kan bedsteforældredag være på et andet
tidspunkt end december?
 Super dag på produktionsskolen, børnene nød det.
 Fastelavn bliver afholdt den 5/2. Børnene møder udklædte
hjemmefra. Jætterne og Bifrost slår katten af tønden udenfor.
 Mulighed for sommerfest? Husk på at vi bliver mange forældre
(over 200) og dermed skal der lige tænkes over, hvordan og
hvorledes og om det evt. stueopdeles. Er det muligt at søge råd
hos andre store institutioner, hvordan de holder sommerfest. Vi
taler om sommerfest op næste forældrerådsmøde.
6. Frugtordning (Thomas)

Der er fælles frivillig frugtordning i vuggestuen. Det fungerer rigtig
godt.
7. Leg i garderoben (Jeanita)
Vi glæder os alle til de nye skillevægge på hjul kommer i februar. Det
giver os lidt ekstra ”rum” ude i nicherne i gang arealerne. Forældrerådet
ønsker, lige som personalet, ikke for meget leg i garderoberne.
8. Evaluering af brandprojekt med børnene:
Positiv feedback fra børnene. Brandøvelsen er blevet udskudt (en er nu
afholdt og en mere er på vej). Godt med noget konkret lærdom.
Personalet har også haft en positiv oplevelse og nogle meget engagerede
børn. Rigtig godt materialet. Brandbilen kommer på torsdag den 4/2.
9. Evaluering af fotodage i Midgård/særligt ift. vuggestuen:
Fotografen kunne ikke håndtere de små børn, børnene blev bange for
fotografen. Han var rigtig god til børnehavebørnene. Der findes anden
fotograf næste gang. Evt. hende som var i Firkløveren. Kommer på som
punkt til næste møde.
10.Håndsprit ved ud og indgange i Midgård
Opfølgning fra sidste møde: (Indkøbes til alle indgangspartier).
Børnene har håndvaskerutiner efter toiletbesøg og før de spiser.
Vi talte også om et forslag omkring kampagne om håndvask.
Jeanette arbejder på om det evt. kunne være fælles projekt i distriktet.
Forslag omkring projekt ”bakterier”. Der kigges stadig på mulighederne.
Håndsprit er endnu ikke bestilt, men det er på agendaen. Thomas og
Lasse har tilbudt at sætte dem op i en weekend, så vi ikke skal vente i
flere måneder.
11. Lukkedage 2016/2017 – evt i Midgård?: (Malene)
Forældrerådet indstiller over for bestyrelsen at Midgård får
fællespasningen i 2017. Det kunne også være mulighed at få sløjfe
lukkedagene helt. Det er blevet gjort i andre kommuner. Forældrerådet
skal overveje hvordan problematikken skal angribes. Punkt på til næste
gang omkring hvordan man kan gå videre med det. Skal der lægges en
føler ud i bestyrelsen. Forældrerådet researcher til næste gang.
12.Næste møde: (Jeanette)
Vi rykker til den 7. april. Jeanette udarbejder forslag til ny mødeplan til
næste møde.

