Forældrerådsmøde Huset d. 7.6.2018 kl. 17.00 – 18.30

Tilstede:

Kevin, Linda, Nadia, Mette, Kristine,
Heidi

Ikke tilstede:
Referent:

Vicki

Ordstyrer:

Ny formand

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Velkommen til nye medlemmer.

Kl. 17:00 – 17:20

• Præsentationsrunde
Kevin og Nadia er nye i
forældrerådet, Kristine, Heidi og
Linda har været der noget tid.
• Valg af formand og
bestyrelsesmedlem
Kristine er formand for
forældrerådet.
Nadia er valgt som
bestyrelsesmedlem, Heidi er
supplant.
• Hvilke forventninger er der til
forældrerådet
Mere indblik i hvad der sker i
dagligdagen, hjælpe til med
arrangementer. Sætte mere
gang i nogle aktiviteter. Give en
hånd med når der mangler. Nogle
arrangementer til at lære
hinanden at kende.
• Gennemgang af vedtægter for
forældrerådet, udarbejdet af
bestyrelsen, se vedhæftet bilag.
Gennemgået og drøftet.
• Underskrive tavshedserklæring,
uddeles og underskrives med det
samme på mødet.
Gjort.

3.
Kl. 17:20 – 17:50

• Årshjul, hvem vil gerne på hvilke
arrangementer.
Sommerfest – Kevin og Kristine
Jule klip og lucia – Linda, Heidi
og Nadia.
Nisseløb – personalet
Bedsteforældredag – personalet
Arbejdsdag – Kevin og
personalet
Gruppe fotos?
• Status på forældrerådskassen
• Fastsættelse af datoer for årets
møder
Næste møde aftales over
mailkorrespondance.
• Høstfest
Høstfesten bliver til sommerfest i
år.
• Fondsøgning ift. ting til
legepladsen
Punktet udgår til næste gang.
• Huset på Facebook
Linda opretter en gruppe KUN til
forældre i Huset. Her vil der f.eks.
kunne mindes om tilmeldinger til
arrangementer, orienteres om
frokostordninger og meget andet.
Gruppen tænkes som en positiv
gruppe, hvor alt muligt kan
drøftes som sker i Huset. Linda
opretter og er administrator på
gruppen.

4.
Kl. 17.50 – 18.00

Nyt fra bestyrelsen.
• Frokostordning, se vedhæftet
bilag.
Drøftet.

6.
Kl. 18.00 – 18.25

Nyt fra Huset.
• Kompetenceudvikling i efteråret af
1 praktikvejleder. Alle personaler
introduceres for
kompetencehjulet, pædagoger vil
være tovholdere.

• Igangværende struktur ift.
rammesætning af stuer og
pædagogiske tiltag.
Vuggestuen er er flyttet tilbage i
de ”gamle” lokaler, dagplejen
tilbage til deres de ”gamle”
lokaler. Fra september vil der hver
formiddag fra kl. 9.00 – 12.00
være 3 grupper i børnehaven, 2
grupper med de 3-4 årige, hver gr.
Har en pædagog og en
medhjælper til de ca. 8-10 børn,
så de kan lave alderssvarende
aktiviteter, der vil være 1n gruppe
med de kommende skolebørn på
16 børn her er der to pædagoger
som kan arbejde målrettet med
skoleparathed – deres sociale
kompetencer og styrke dem i
gode relationer vil være i fokus.
Vuggestuen har fået en ekstra
ansat i seniorjob, hvilket skulle
betyde at hver afd. Kan drifte sig
selv, uden personalet skal løbe
imellem hinanden for at hjælpe til,
vi ønsker det skal give
nærværende voksne til den
børnegruppe man tilhører.
• Undersøgelse af overdækning af
atriumgården for bevilligede
midler af bestyrelsen til sikkerhed
og arbejdsmiljø på 24.000 kr.
Et ønske fra personalets side om
denne overdækning, som Vicki er
i gang med at, undersøge kan
lade sig gøre for de midler vi har.

7.
Kl. 18.25 – 18.30

• Ressourcepædagogerne flyttes ud
til dagtilbudsområderne.
Udsat til næste møde.
Evt.
Punkter til næste møde.
• Præsentation af nye vikarer,
studerende osv.
Hvordan har mødet været?
Rigtig godt møde, dejligt med en masse
info.
Tak for i aften.

