
Referat fra forældrerådsmøde d. 10 december 2013

Deltagere: Lene Thiesen, Jørgen Poulsen, Heidi Pedersen, Alan Martinsen, Louise Damtoft Kaufmann, 

Betina Lynge.

Fraværende: Lene Jensen, Jannick Nelander

Referent: Betina Lynge

1. Profilering af forældrerådet

Medlemmer  af  forældrerådet  fotograferes  ved  næste  møde.  Billeder  og  kontaktoplysninger  ligges 

efterfølgende ind på via Skoleporten, forældreråd samt Kontakt, forældreråd i Forældreintra, så der 

bliver nemmere og mere direkte adgang.

Fremover  varsles  forældrerådsmøder  via  forældreintra  2  uger  før  afholdelse  for  at  skabe  bedre 

mulighed for at få hele forældregruppen på banen med punkter til rådet. Hermed en opfordring til alle 

forældre.

2. Forældremøder i Børnehuset og SFO

Hver andet år afholdes forældremøde med valg til forældrerådet.

Hvert efterår og forår indkaldes til et fyraftens-forældremøde – altid med deltagelse af 2 pædagoger.

Derudover kan der indkaldes til  tema-møder efter vurderet behov og ud fra specifikke udfordringer, 

projekter, ændringer m.m. - gældende for både Børnehuset og SFOen.

Emner til et møde kan forslås af både personale og forældre. Det er vigtigt at disse møder har relevans 

og kan skabe en god, aktuel og spændende dialog samt give alle inspiration.

3. Hjernen og hjertet i Børnehuset

I Ikast-Brande Kommunes dagpleje og daginstitutioner er det besluttet, at der fra den 15. oktober 2013 

skal arbejdes med et nyt pædagogisk udviklings- og dialogredskab, som hedder Hjernen&Hjertet. Det 

er et digitalt sammenhængende IT-system, der med afsæt i kvalitets-udvikling vil danne  grundlag for 

dialoger på alle niveauer.

Formålet er at skabe endnu bedre kvalitet for børnene, samt sikre det er de rigtige pædagogiske tiltag, 

vi laver i forhold til børnene.

Det er et redskab, der skal medvirke til at skabe helhed i forhold til barnets udvikling og trivsel – og vil 

bl.a.  blive  brugt  aktivt  i  forbindelse  med  forældre  samtaler.  (Læs  udsendte  skrivelse  på  INTRA 

08.10.2013)

I Børnehuset er systemet blevet brugt et par gange p.t. Det er et nyudviklet system og giver lidt tekniske 

startvanskeligheder i forhold til den indholds- og opsætningsmæssige del. Dog har der fra forældres 

side været en positiv oplevelse i forhold til brugen af Hjernen og Hjertet. 

Det er pædagogerne, der er ansvarlige for arbejdet med og brugen af Hjernen og Hjertet i Børnehuset.

4. Pædagogiske læreplaner

Der udarbejdes en ny pædagogisk læreplan gennem foråret. Deadline er juni 2014. Alle daginstitutioner 

Ikast-Brande skal i gang med dette projekt. Læreplanen udarbejdes i en fastlagt skabelon, der som 



tidligere tager afsæt i 6 temaer. Det er en forenklet udgave, der er nemmere at læse og bruge aktivt. 

Læreplanen  for  Børnehuset  og SFO evalueres  årligt  og revurderes hvert  andet  år.  Ligeledes skal 

arbejdet med læreplaner hvert andet år afrapporteres til Byrådet.

Det er en vigtig proces for personalegruppen, og også noget der på sigt vil komme børnene tilgode - 

men  det  teoretiske  og  praktiske  i  forhold  til  at  få  udarbejdet  læreplanen  støder  sammen  med 

dagligdagen og kan give betænkeligheder i forhold til den tid, der skal frigives til udarbejdelsen. 

Til næste møde tænkes der i forslag og alternative løsninger i forhold til at tilgodese børnenes behov i 

dagligdagen og på samme tid skabe flere muligheder for,  at personalet kan løse opgaven med at 

udarbejde en god pædagogisk læreplan.

5. Nyt fra institutionen

Børnehaven: I forbindelse med en ”make-over” i garderoben har et udvalg i personalet arbejdet med at 

tænke og skabe nye, anderledes retningslinjer, muligheder og ideer i forhold til brugen af garderobe 

rummet for at udnytte kvm. mere og bedre. Der er en folder under udarbejdelse omkring garderoben 

som et aktivt lærings- og legerum.

SFO: Forepørgsel fra SFO personale omkring kørsel med børnene. Tidligere har reglen været, at de 

unge medhjælpere skal have haft kørekort  3 år for at må køre bussen. Ofte giver det dilemma og 

problematik i forhold til at ville tage på tur med børnene. 

Beslutning:  De  gængse  regler  med  brug  af  selepude,  fastspændelse  med  sele  samt  almen 

overholdelse af trafikregler overholdes selvfølgeligt. Fremover er det op til det fastansatte personale at 

vurdere og beslutte, hvad der er forsvarligt i forhold til, hvem der er chauffør i bussen. Punktet tages op 

i fællesbestyrelsen.

I SFO har der været rigtig godt gang i julegave værkstederne. I år har måden at gøre det på været 

anderledes. Der har været forskellige produkter at vælge imellem og børnene har skullet betale mellem 

5 og 10 kr. for at producere en gave. Denne form er valgt ud fra, at det tidligere har været svært at 

kunne præsentere et ordentligt produkt til gave, uden at det blev for dyrt. Dette havde den effekt, at 

børnene var rigtig svære at motivere. 

I  år  er  oplevelsen at  det,  at  børnene  har  flere  valgmuligheder  og ”selv”  har  betalt  virkelig  skaber 

motivation og glæde i forhold til at lave gaver. Så glæd jer til hemmelighederne!

6. Eventuelt

Lene Jensen har ønsket at udtræde af forældrerådet. Heidi Hedelund Nielsen indtræder i stedet pr. 

31/12 2013.

Punkt  7 og 8 vedr. FALCK kursus og Grønne spire, Grønt flag overføres til næste møde.

I ønskes alle en dejlig og glædelig juletidI ønskes alle en dejlig og glædelig juletidI ønskes alle en dejlig og glædelig juletidI ønskes alle en dejlig og glædelig juletid

Næste møde i forældrerådet: 6. februar 2014


