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Referat forældrerådsmøde 01.12 2014
1. Fordeling af opgaver i forældrerådet:
I forbindelse med forældremøde i Børnehuset d. 11/11 2014 var der valg til
forældrerådet, som nu består af:
Heidi Hedelund Nielsen
Jørgen Poulsen
Betina Lynge
Sofia B. Henneberg
Anne-Mette Dal Overgaard
Suppleant: Stella Klit
Personale repræsentanter i forældrerådet:
Lene Thiesen
Heidi B. Pedersen
Formand og ordstyrer i forældrerådet: Jørgen Poulsen.
Referent: Sofia, Heidi og Betina deler opgaven.

2. Evaluering af forældremøde vedr. strukturændringer:
God opbakning til mødet. Et godt møde med mange overvejende positive
tilbagemeldinger fra dialog i grupper. Fremadrettet er det vigtig at sådanne
gruppe dialoger tilrettelægges med tydelig retning for det konstruktive
samarbejde omkring Børnehusets udvikling.
Mange kommentarer vedr. mdrs/ugeplan. Efter nytår udarbejdes ugeplan for
Brumbasser og Græshopper, som udsendes på INTRA senest fredag(gældende
for den kommende uge). Dette giver god mulighed for at planlægge aktuelt en
uge ad gangen.
Funktionsgrupper kører en gang om ugen, da dette opleves som det bedste for
børn og personale pt. i forhold til også at have basen som den primære
gruppe. På sigt overvejes det, at kører Eventyrbanden to gange om ugen.
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De medarbejdere der sjældent har surfer-rollen, mister lidt kontaktfladen til
forældrene. Dette er der en opmærksomhed på.
Generelt bemærkes det blandt både forældre og personale, at der er mindre
støj – mere uro på den gode måde.

3. Proces i Børnehuset:
Med spørgeskemaet, som er blevet besvaret af ca. 50% har Børnehuset fået et
godt materiale at arbejde videre ud fra. 15/12 2014 arbejdes der videre med
projektet sammen med pædagogisk konsulent, Lone Lautrup.
Det er vigtigt at finde dagligdagen i det nye og skabe ro til at se, hvad der
virker og fungerer – at være tro mod konceptet med små justeringer
undervejs.
Overordnet opleves processen som energigivende – positiv i hverdagen for
både børn og personale.

4. Nyt fra børnehaven:
 December med masser af aktiviteter; julefrokost, Luciaoptog,
julegudstjeneste og hygge i Sentrum.
 I 2015 bytter børnene plads i funktionsgrupperne.
 I løbet af foråret 2015 er der 43 børn i snit indskrevet i Børnehuset. I
2014 har der i snit været 41. Dette har betydning i forhold til
personaletimer, som overføres hen over perioden.

Nyt fra DUF:
 DUF er i fuld gang med julegaveværksted.
 3 nye børn opstarter i skole og DUF 7/1 2015
 Pr. marts er der 4 børn i skolestart. Antal børn i DUF er stigende, der har
været få udmeldinger. Dette gør at Mikkel er ansat frem til sommeren
2015.
 Anne er ansat til at dække DUF og skole ca. 12-16 hver dag. Anne er
ansat frem til sommeren 2015. Annes opgave er bl.a. at dække ind, hvor
pædagoger og lærere skal have forberedelsestid sammen, hvilket er en
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stor udfordring at få passet ind. Skolereformen er stadig ny og kræver
en del prøven-af.
 Pris på frugt i DUF er nedsat. Frugt er rykket frem til ca. kl 16, hvilket er
mere passende i forhold til, at børnene når at komme i gang med diverse
aktiviteter.

5. Nyt til og fra bestyrelsen:
 Der udarbejdes et årshjul som skabelon for emner på bestyrelsesmøderne. Prioriteter i dette skoleår er målsætninger og fokus i
bestyrelsens arbejde, således at de punkter der er på målrettes.
 Vestre har indført rullende skolestart – henter inspiration bl.a. i Isenvad.
 Punkter til dagsorden til bestyrelsesmøder videregives til Jørgen Poulsen,
Heidi Hedelund Nielsen eller Heidi B. Pedersen. Det er vigtigt, at have
Børnehuset med på ”landkortet”.

6. Evt:
 Advents/julehygge. Der blev spist mange æbleskiver – og det var et godt
arrangement, som der gerne skal bevares. Det fungerede rigtig godt
med forældre-hjælpen, TAK! Denne løsning benyttes fremover.
Personalet undgår at bruge ekstra timer – samt kan koncentrere sig om
at være sammen med de børn, hvis forældre ikke er ankommet. Det er
en nødvendighed at prioritere ressourcer til børnene i hverdagen, hvilket
betyder at nogle personaler ikke deltager i sådanne sociale events.
Ligeledes er der fornuft i at tilrettelægge arrangementets indhold efter
hvor megen hjælp der er. Næste år lukker arrangementet kl. 18.00.
 Forespørgsel på et fyraftens-arrangement med tema om sunde
madpakker. Alan og Betina undersøger nærmere i forhold til evt.
afholdelse i foråret 2015. Børnehuset arbejder på en folder, der
indeholder gode råd og inspiration i forhold til kost og sunde vaner også i
forbindelse med afholdelse af fødselsdage og afslutninger.
 Forespørgsel omkring retningslinjer for skoldkopper m.m. Der forefindes
forskellige retningslinjer, men som udgangspunkt skal institutioner følge
anvisninger fra Sundhedsstyrelsen. Spørg endelig personalet, hvis der er
tvivl.

En glædelig juletid ønskes alle

Referent, Betina Lynge

