FORÆLDRERÅDSMØDE NOVEMBER 2016:
1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden:
Deltagere: Ida, Helle og Jeanette
Fraværende: Thomas og Rikke
Afbud: Maria, Malene og Poul
Referent: Jeanette
2. Valg til frokostordningen:
 Jeanette Kopiere, pjece, madplan og diverse udprint fra Fru Hansens
kælder. De sættes i en mappe ved alle infoskærme ved alle indgange.
 Jeanette laver info til Børn i Holbæk vedr. Infomappe og stemmeseddel.
Begge dele i uge 46.
 Stemmeseddel samt info om informationsmappe ved infoskærmene
gives af personalet til den enkelte forældre med start mandag i uge 47
(valgugen).
 Personalet sætter infoseddel på alle stuedørene.
3. Nyt til og fra huset:
I forbindelse med evaluering af tidligere arrangementer, og med skelen til
personalets forbrug af timer til arrangementer ud over normalt timeforbrug, har
vi besluttet følgende årshjul gældende fra efteråret 2016 – efteråret 2017:
 Bedstedag d. 30. november i 2016, for Bedster.
 Fastelavn d. 24. februar kun for børn i huset.
 Sommerfest d. 16. juni, for børn og forældre.
 Forældrerådet opfordres til at afholde planteeftermiddag til foråret samt
kaffeeftermiddage
 Stuerne afholder individuelle jule og påske arrangementer, for børn i huset
4. Nyt til og fra bestyrelsen:
Intet nyt, udover frokostordningen.
5. Evaluering af forældremødet og sommerfesten:
Forældremødet: Var rigtig fint, men ærgerligt at forældremødet er for alle stuer
på en dag, så flerbørnsforældre ikke kan deltage på alle børns stuer.
Forældrerådet kan overveje at lægge informationer til orientering på Børn i
Holbæk, inden forældremødet.
Sommerfesten: Meget hyggeligt. Må gerne være i juni måned, det er lysere og
varmere. Forældrerådet må meget gerne være deltagende, og være med i
forberedelserne, samt tage ansvar på dobbeltstuerne. Gode aktiviteter, men
der kunne godt være en præsentation. Vi manglede pynt (vi havde ingen penge
pga. økonomi i Holbæk kommune).

6. Fællespasning 2017:
 Lukkedagene fortsætter i Holbæk kommune og kan ses på Holbæk
kommunes hjemmeside. Der tilbydes fællespasning efter gældende
lovgivning, i alle distrikter.
 Det er politisk vedtaget at der kun skal være betaling for 11 måneder om
året, gældende fra januar 2017. Det betyder at man som forældre skal
tilkøbe uge 27, 28, 29, 30, såfremt man skal bruge pasning. Det bliver
interessant at se hvad det kommer til at betyde fremadrettede.
 ”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.” Poul tager to punkter med til bestyrelsen. 1) er
det muligt at få den sløjfet og hvordan? Og hvad koster det? Hvad er
erfaringen fra andre kommuner? 2) er det muligt at få nødpasningen til
Midgård fremover?
Udsat til næste møde!
7. Nye tiltag i Midgård:
Vi drøfter mulighederne for støtteforeninger, forældrerådskaffe etc. For at
fremme samarbejdet og dialog blandt forældre. En ide kunne være at sætte et
billede på døren til stuerne i en uges tid, så forældre kan se hvem der er de nye
og hvilke forældre børnene ”hører” til.
Udsat til næste møde!

