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Referat fra forældrerådsmøde d 26/10-15 

 

Afbud : Heidi, Lene og Betina. 

 
1) Fotografering i Børnehuset : 

Det er en hektisk dag for personalet, når alle børnene skal fotograferes. Så det skal afprøves 

med en lokal fotograf, der kommer i Børnehuset en lørdag og så må forældrene selv komme 

med børnene, hvis de ønsker, at få taget billeder af deres børn. Gruppebilledet vil stadig 

blive taget i Børnehuset på en hverdag. Alan arbejder videre med dette. 
2) Julegudstjeneste : 

Der kommer en skrivelse ud til forældrene omkring dette på Intra. 

 

Vedr. Julehygge  d 25/11 vil vi lige som sidste år gerne bede om hjælp hos de forældre, som 

har lyst til at give en hjælpende hånd, så det kan blive en hyggelig dag for alle, lige som 

sidste år. 
3) Microovn på 1 sal: 

Eventyrbanden spiser ofte på 1 sal. Der er mange, som har mad med, som skal varmes. 

Dette skaber uro, når de går ned til de andre som spiser nede i gruppen. Derfor vil der blive 

indkøbt en microovn, som skal stå på 1 sal. Stikkes tages ud efter brug, så den kun kan 

benyttes, når der er en voksen. 
4) Frokostordning: 

Skal tages op til overvejelse, hver 2 år. Forældrerådet gennemgår materialer om dette og er 

enige om, at det ikke ønskes, at der laves frokostordning. Dette tages med til bestyrelsen, 

som tager endelig beslutning om dette. 
5) Kostpolitik: 

Det opleves stadig, at der uddeles slikposer til fødselsdage og det er imod Børnehuset's 

kostpolitik. Der må gerne være slik på kagen ellers deles f.eks en slikkepind ud. Laver man 

mad til børnene, så de ikke skal have madpakke med. Så er det vigtigt, at der bliver serveret 

noget sundt, som gør det ud for madpakken. 

Når der holdes fødselsdag i børnehuset eller man holder fødselsdag hjemme, skal det aftales 

med en pædagog, hvad man medbringer eller serverer. 
6) Besøg af Børne- og Undervisningsudvalget 11 november: 

Udvalget skal rundt på alle skoler og daginstitutioner i nord vest distriktet og kommer til 

Isenvad d. 11. De starter med rundvisning på skolen og slutter i Børnehuset, hvor der vil 

være dialogmøde med repræsentant fra personalet og bestyrelsen 
7) Dialogbaseret tilsyn d 18 november : 

Lone Lautrup, pædagogisk konsulent kommer og gennemgår de pædagogiske lærerplaner. 

Ligeledes skal der drøftes, hvad der fungere godt og hvad der er knap så godt, med den nye 

struktur i Børnehuset.  
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8) Nyt fra : 

Børnehuset: Heidi er fortsat sygemeldt, men Trine kan dække ind, indtil Heidi kommer 

tilbage. Børnetallet fortsætter med at stige. I januar vil der være 47 børn, indtil der sendes 

skolebørn af sted til februar. Der sendes også børn i skole til april. 

Der kommer pædagog studerende, som starter 1/12 hos Brumbasserne. Dorte skal være 

vejleder. 

 

DUF: Janni W. Er i gang med vejlederuddannelsen. Så hun er på kursus de næste 14 

mandage.  

Mål og Indholdsbeskrivelse for DUF bliver gennemgået og rettet til. Den skal godkendes i 

bestyrelsen inden den kommer ud.  

Henrik er blevet ansat i de næste 9 mdr, se opslag på Intra. 
9) Nyt til og fra bestyrelsen: 

Ansættelse af ny skoleleder har fyldt meget, det har været en lang og god proces.  

Der er månedlige dialog møder med Børne- og Undervisningsudvalget, i forhold til den nye 

skolestruktur/ besparelser på skoleområdet. Sidste møde er evalueringsmøde d. 2. dec. 

Intet nyt til bestyrelsen. 

 

Ref. Heidi 

 

 

 


