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Referat Forældrerådsmøde d. 21.05.2014
Afbud: Jørgen Poulsen og Jannick Nelander
Ad.1.

De pædagogiske læreplaner:

Arbejdet er godt i gang, men det er en lang proces.
Arbejdet er ca. halvvejs, skal være færdigt inden sommerferien.
Personalet fra børnehaven arbejder sammen, SFO personalet arbejder med heldagsskole.
Arbejdet er spændene, men det tager lang tid.
Når læreplanerne er færdig vil den blive præsenteret for forældregruppen på et møde i efteråret 2014.
Ad.2.

Proces i Børnehuset:

Starten af processen har været længere end forventet.
Efter sommerferien meldes der noget mere konkret ud til forældregruppen på et forældremøde d. 26. aug.
Personalet har været på virksomhedsbesøg i en anden børnehave, hvor de blev inspireret til at lave
ændringerne.
Man arbejder på at nedlægge stuerne, og derimod dele børnene op i primære grupper. Derudover kan man
dele børnene op i hold/grupper alt efter hvilke aktiviteter der skal laves, eller efter alder eller andre kriterier.
Den primære voksen får ansvaret for 6-8 børn.
Ad.3.

Forældrerådet:

Intra: Der er kommet ny skole port og dermed er forældrerådet røget ud.
For nye forældre virker det ikke logisk at man skal logge på skoleintra for at finde information fra
børnehaven, hvis ikke man har børn i skolen.
Alan undersøger om det er muligt at forældrerådet kan komme direkte på forsiden så man ikke skal lede for
meget efter det.
Valg til forældrerådet: Der er valg til forældrerådet til efteråret. Jørgen og Heidi er fødte medlemmer da de
sidder i bestyrelsen. Jannick træder ud af bestyrelsen til august (der træder Heidi ind i bestyrelsen) så med
mindre han vælger at stille op skal vi have Helle Mikkelsen kaldt ind som suppleant. Resten af forældrerådet
er på valg. Valg til forældrerådet forventes at blive slået sammen med præsentation af de pædagogiske
læreplaner på et forældremøde til efteråret.
Kommende møder: datoer kommer ud inden sommerferien, for at få møderne placeret.
Ad.4.

Garderoben:

Opfølgning. Garderobe er blevet mere funktionel. Oprydning kan dog stadig halte meget, men oprydning i
garderoben er lige så meget forældrenes ansvar.
Der er stadig noget at arbejde med.
Ad.5.

Indretning og vedligeholdelse i og omkring Børnehuset:

Hegnet nederst på legepladsen har været defekt og Alan har rykket Sentrums bestyrelse for at få det ordnet
mange gange. Hegnet er nu færdig lavet, og Entreprenørafdelingen udbedre kælkebakken og sætter nyt
sikkerhedshegn op. Derefter vil området igen blive åbnet op for børnene.
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Ad.6.

Nyt fra institutionen:

1. Børnehaven: Der har været strukturforandringer på institutionerne i hele kommunen, Børnehuset har ikke
været med i denne strukturforandring da vi hører under skoleforvaltning. Alan kan ikke længere deltage i
daginstitutions ledermøde, hvor man snakker daglig drift, div. udfordringer mm. Det er utilfredsstillende, da
ledelsen i Isenvad fratages nogle vigtige informations, kvalifikation og inspirationsmøder i forhold til
pædagogisk ledelse af daginstitutionen.
Der laves forberedelse til karneval og bedsteforældredag.
2. SFO: Der snakkes meget heldagsskole. De forskellige aktiviteter der har ligget uden for alm. åbningstid
såsom Ikast løbet, spis-sammen-aften er ikke længere muligt, men Alan vil arbejde på at det kan fortsætte.
Da man har oplevet stor succes både fra børn og forældre med deltagelse i Ikast løbet, vil man fortsætte
med at løbe en gang om og deltage i et løb i sensommeren.
Alan vil arbejde på at kunne ansætte en ekstra medarbejder så der er mere end 2 medarbejdere efter kl 14.
Ad.7:

Nyt til og fra bestyrelsen:

Heidi træder ind i bestyrelsen, da Jannik træder ud.
Ad.8.:

Arrangementer i Børnehuset:

Der er forespørgsel fra forældre at der uformelle arrangement, så som sommerfest hvor forældrene selv
medbringer mad, eller en arbejds- aften med simple arbejdsopgaver f.eks. udbedringer på legepladsen.
Det tages med til personalegruppen/personalemøde d 11.6 om der kan være interesse i det.
Referent: Louise Kaufmann

