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Forældrerådsmøde 03.02.2015

kl. 16.30-18.00

Afbud: Anne-Mette D. Overgaard, Sofia Henneberg.
1. Proces i Børnehuset. Status.
Status er, at personalet synes det går godt, og der er kommet en hel anden ro i
huset og de små rum fungerer rigtig godt, der bliver leget og hygget i hele
huset nu og ikke kun i det store rum, som før.
Der er blevet indført ”stilletid” når der spises madpakker. Det er 5-10 min, hvor
der enten bruges minutur el. timeglas. Børnene har hurtig fundet ud af, at så
skal der være ro og ikke snakkes imens de spiser. Det er ikke hver dag der
bruges ”stilletid” men når pædagogerne synes der er behov for dette.
Der bør informeres på intra, når der laves tiltag som denne, så forældrene kan
snakke med børnene om det derhjemme.
Pædagogerne skal have en oprydningsaften, da der trænger til, at bliver ryddet
op i legetøjet, så det kommer på plads i de rigtige rum.
Månedens fokus: virker rigtig godt. Børnene lærer det hurtigt og er gode til at
minde hinanden om, at bruge deres ”indstemme” eller at man skal gå indenfor,
som bl.a. har været månedens fokus.
Fokus bliver ofte forlænget, da en måned ikke er lang tid nok.
P.t. er fokus, ” at rydde op” og det kører fra 1. feb. – 1. april.
Ca. 2 gange om dagen, bliver børnene inddelt i oprydningshold. Dermed lærer
de, at man også kan rydde noget op, som man ikke selv har leget med og at
andre så rydder op for en selv. Det skal gerne skabe en god oprydningskultur.
Det vil også komme til at involverer forældrene, da pædagogerne gerne vil
have hjælpe til at forældrene opfordre/ hjælper deres børn med at rydde lidt
op, inden man tager hjem. Der opleves af og til, at der bliver efterladt meget til
de sidste børn som bliver hentet, og at den pædagog, som skal lukke
institutionen har meget, der skal ryddes op. Den tid der går med oprydning,
kunne i stedet bruges på, at være sammen med børnene indtil de bliver hentet.
Hvis der sidder flere børn og leger sammen med ens barn, når man henter, og
derfor ikke kan rydde det op, som de andre vil lege videre med, kan man se,
om der evt. ligger noget legetøj, man lige kan rydde op. Eller spørger en af de
voksne, om der er noget andet, der skal ryddes op inden man går.

2. Forældrearrangement i foråret vedr. sund kost/madpakker.
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Alan har kontaktet sundhedskonsulent Lene S. Johansen, som gerne ville
komme ud og lave et oplæg om sunde madpakker, hvor der vil være mulighed
for, at komme over i skolekøkkenet og prøve, at smøre en sund madpakke.
Alan kontaktet hende og aftaler en tid med hende, omkring midt i april.
Der kommer en skrivelse på intra med tilmelding hertil.
Efterfølgende vil det være oplagt, hvis månedens fokus bliver ” sunde
madpakker ”
Personalet oplever en forbedring af børnenes madpakker, efter den skrivelse
som tidligere kom ud på intra.
Personalet har gennemgået Børnehuset’s kostpolitik og har ændret lidt i forhold
til afsnittet omkring fødselsdage.
Kostpolitikken er tilgængelig på Skoleporten, under Børnehuset og den vil
fremadrettet blive sendt med velkomstfolderen ud.
I forhold til kostpolitikken og den skolemad, som kan bestilles, laves det af
frivillige fra Familie & Samfund, og er derfor et tilbud som ikke hører ind under
Børnehuset’s kostpolitik. Det er op til forældrene selv, om de vil bestille den
mad, som bliver lavet.

3. Personalesituationen i Børnehuset og DUF til sommerferien.
Hvordan personalesituationen ser ud efter sommerferien, er endnu uvis. Men
Mikkel stopper til ferien, da han skal i gang med uddannelse. Anne som er
ansat i skole/DUF er ansat indtil ferien.
Om der er muligt at forlænge eller ansætte en ung medhjælper er endnu uvist,
da det afhænger af antal børn i DUF. Erfaring viser, at der er en del, af de store
børn, som bliver meldt ud hen mod sommeren, så det må tiden vise.
Børnehuset bliver tildelt 10 ekstra resourcetimer om ugen, men hvordan de
skal bruges er endnu ikke afgjort.
Alan skal igen til at deltage i dagsinstitutions leder møder. Det er godt, så han
kan få sparring med andre leder i kommunen.

4. Takt og god (omgangs) tone i DUF (og skole).
Der opleves ofte en meget hård omgangstone i DUF.
Pædagogerne må ofte løse konflikter som opstår, når legene bliver for
voldsomme. Mange har svært ved, at se sin egen andel konflikten, og det kan
være svært at håndterer, når det ikke bliver respekteret, når der bliver sagt
stop. Hvis forældre oplever konflikter, er det ok at forsøge at stoppe det, men
ellers kontaktes personalet. Forældre opfordres til at snakke med deres børn
om, hvordan man respekterer andres grænser og hvordan man siger fra overfor
andre.
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5. Forældrearbejdsdag.
Der vil blive indkaldt til en forældrearbejdsdag i maj måned. Dette har været
efterspurgt flere gange og legepladsen trænger til at blive frisket op.
Der vil blive lavet en liste med de ting, der skal laves, så man kan byde ind på,
hvad man gerne vil hjælpe med og hvornår man kan komme. Opslag kommer
på intra.

6. Nyt fra institutionen:
Børnehaven : Der kommer mange nye børn i børnehaven i år. I løbet af foråret
vil der være 46 børn i alt.
Der er startet en ny vikar, som dækker ind ved sygdom og kurser. Hun hedder
Marie. Der efterspørges et opslag med billede og præsentation.
Ole (pedel) arbejder på, at lave en afskærmning til hemsen ovre i Sentrum, så
børnene ikke kan gå derop, når de benytter hallen. Den skal gerne være der
permanent men må heller ikke være i vejen for Sentrum’s øvrige bruger.
DUF: Personalet er udfordret af manglende tid til at planlægge aktiviteterne
sammen, da de p.t. kun har 1 time om ugen til dette. Alan er i gang med at
lave skemaer om, sammen med Mette, og der vil komme mere tid til
planlægningen fremover.
P.g.a. den nye skolereform og den længere tid i skole og forskellige fritids
aktiviteter, er det svært at have faste aktiviteter, hver uge. Aktiviteterne vil
være på rullende dage. Løbeaktiviteter samarbejdes der med løbeklubben
omkring.
Der vil fortsat komme opslag på intra omkring aktiviteterne, så forældrene skal
være OBS på at få det læst, da børnene ikke altid kan huske, hvad der sker en
uge eller to frem.

7. Nyt til og fra bestyrelsen.
Årshjulet er blevet godkendt.
Der er indført at 8-9 klasse må forlade Vestre Skoles område, hvis de får
forældrenes underskrift på en tilladelse til dette. Afprøves i et års tid.
Ingen kommende punkter til bestyrelsen fra forældrerådet.
Evt:
Der er tilfredshed omkring at, ugeplanen er kommet på intra, hvilket fungerer
godt. Men det er ikke alle forældre, som får den læst på intra. Forældrene har
selv ansvaret for at få læst på intra, når det f.eks meldes ud, at eventyrbanden
skal have idrætstøj med. Sidst have 3 børn ud af 15 tøj med!
Dato for næste møde er ikke fastlagt endnu, Alan vender tilbage med dato.
Ref. Heidi

