REFERAT FRA FORÆLDRERÅDSMØDE TORSDAG D. 7. APRIL 2016:
1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden:
Afbud: Lasse, Poul, Rikke og Thomas
Ordstyrer: Jeanette
Dagsorden godkendt
2. Nyt til og fra huset:
 Gennemgang af det Pædagogisk tilsyn: Rapport vedhæftet til
gennemlæsning:
Malene lavede en hurtig gennemgang af Forældreinput.
Fokus punkter: Det relationelle er rigtig godt i Midgård.
Organisering er næste fokuspunkt fremad.
Godt og konstruktivt pædagogisk tilsyn. Rapport udleveret, derfor
ikke gennemgået i detaljer.
Rapporten vil være offentlig tilgængelig på Midgårds
hjemmeside.
Der var efterfølgende dialog omkring samarbejdet med
Sejergårdsskolen ift. Elverdamsskolen.
 Politik omkring brug af elektroniske spillemaskiner i
børnehaven: Personalet har udarbejdet en fælles holdning og
ønsker forældrerådets opbakning til at vedtage en politik:
Personalegruppen ønsker ikke Ipads og spillemaskiner i Midgård.
Man skal vide hvad det er for nogle spil, hvad skaber det af
relationer, udvikling m.m.
Der må gerne bruges Ipads til faglig indhold, sammen med
børnene.
Forældrerådet bakker op omkring den beslutning, understøttet af
at de fleste børn har rigelig tilgang til dette i eget hjem.
Struktur 2016/2017: Personalegruppen udarbejder et oplæg
til fremtidig struktur ift. børnetal/personaler efter
skolebørnene går ud over sommeren:
Vi siger farvel til 30 børn til sommer, der skal i skole.
Næste år vil der være 32 skolebørn. Personalegruppen arbejder
forsat på hvordan opdelingen skal være i børnehaven i skoleåret
2016/17. Vi vil forsat have en 3 delte struktur med vuggestue,
mellemgruppe og ældstegruppe.
Forældrerådet mener, at personalet skal vurdere, hvem der skal i
hvilke grupper. Der giver dog mening at sætte børn sammen i
grupper efter hvilken skole, de skal gå på så vidt det er muligt.

 Nyt om hækken. Mulighed for pil, så man også kunne bruge det
som en del af legepladsen. Jeanette arbejder videre med det.
3. Nyt til og fra bestyrelsen:
Poul var ikke til stede. Sidste møde blev aflyst. Næste møde den 14/4.
En del af mødet er sammen med kildevang, en del af mødet er kun for
Elverdam.
4. Forældremøde samt valg til bestyrelsen og forældreråd 2016:
Vi kender endnu ikke rammerne for valg til bestyrelsen i den nye
distriktsstruktur, men for at være på forkant ønskes en dialog
omkring evt. dato. Vi skal samtidig have en dialog omkring indhold
på forældremødet i 2016, samt fastsættelse af dato.
Der holdes valg til bestyrelsen og forældreråd samtidig med
forældrerådsmøde den 9/5. Det bliver det eneste punkt på dagsordenen.
Der bliver holdt forældremøde i efteråret, når skolebørnene er kommet
godt i skole.
5. Traditioner: Sommerfest i Midgård
Vi skal planlægge sommerfesten, samt fastsætte en dato.
Jeanette har haft dialog med andre store børnehuse, for at få nogle input.
Forslag: Det holdes en fredag kl. 16.45 – 19.30, således at alle børn kan
nå hjem inden sommerfesten. Alle familier medbringer service og tæpper
til egen familie. Alle medbringer mad til fælles buffet, som laves i de tre
aldersinddelinger; de yngste, de ældste og de mellemste.
Vi starter med at forældrerådet byder velkommen. Herefter går vi ud i de
tre inddelinger, hvor det laves noget enten på ens egen stue eller på
dobbeltstuen – her vil være lidt underholdning sammen med børnene, alt
afhængigt af alder. Herefter spiser vi udendørs. Vi slutter dagen med en
time hvor man ”går” på besøg i boder som familie, så man laver
aktiviteterne sammen som familie.
Til familier med flere børn – det anbefales at gå til de store børns fest, da
de små ikke ved, hvad de går glip af. Det skal meldes ud til forældrene, så
forældre slippet for dilemmaet.
Forslag den 17/6, alternativ den 2/9. Det drøftes lige i personalegruppen.
Forældremødet fastsættes alt hvilken dato sommerfesten kommer til at
ligge.
6. Lukkedage 2016/2017 – evt i Midgård?: (Malene)
Punktet er en forsættelse fra sidste møde.
”Forældrerådet indstiller over for bestyrelsen at Midgård får fællespasningen i 2017. Det kunne også
være mulighed at 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.”

Punktet udskydes til næste gang. Vi vil gerne have nødpasningen til
Midgård. Vi vil gerne diskutere det i større forum. Der skal også
diskutere om nogle nødpasningsdage skal sløjfes. Bl.a. den 31/12.
7. Næste møde:
Mandag d. 9. maj kl 18.30 – 20.30
8. Evt.:
Ønske om at Aserne ser om timerne kan omlægges mere optimalt på
stuen, således at der er flere voksne kl. 7.45.
Punkt til næste gang:
Jeanette undersøger om billeder af de voksne kan ligges på Børn i
Holbæk, så de er let tilgængelige for alle forældre.
Der findes billeder af personalet på Midgårds hjemmeside.

