Forældrerådsmøde torsdag d.15/6 kl.19.30-21.00

Ordstyrer: Thomas
Deltagere: Tina Jensen, Johan Munk, Maria Bojesen, Betina Skovsgaard, Thomas
Beck
Afbud: Christine Morberg
Referat: Tina
1. Velkomst
2. Indledning v. Betina
Betina indledte mødet med et filmklip fra ”Du almægtige Evan”, Dette med
fokus på, at vi som mennesker ønsker os noget i livet og gerne på en bestemt
måde.
Dette sker dog ikke altid, som forventet, da Gud ikke altid ”svarer” os, som vi
regner med. Vi skal have tålmodighed og se vores liv og mål med friske og
mere åbne øjne – livet og dets udfordringer, skal ses i et større perspektiv, end
vi umiddelbart forestiller os.
3. Konstituering
Maria Bojesen blev valgt ind i forbindelse med forældremødet, og Tina Jensen
blev genvalgt.
Tina Jensen er blevet genvalgt, som formand til forældrerådet.
4. Orientering fra børnehaven v. Betina
Personalesituationen:
Der er pt ingen ændringer i det fastansatte personale på stuerne. Lena og
Hannah har skolegruppen. Suzette, Hannah og Marianne er blevet forlænget og
der vil komme en udmelding i løbet af sommeren ang. fordelingen af deres
timer. Pepejn har på nuværende tidspunkt 10 timer i børnehaven, resten af hans

tid er fordelt mellem SFO’en og IT arbejde. Efter sommerferien vil Pepejn
være fast i børnehaven om fredagen.
Øvrig orientering
• Som nævnt tidligere startede Oasen op 01/04 og det fungerer rigtig godt
i hverdagen med 3 mindre stuer med 15-18 børn på hver. Personalet
oplever kun positive tilbagemeldinger fra forældre og børn.
• Esbjerg kommune er begyndt med uanmeldt kontrol tilsyn, tidligere har
det været aftalt med børnehaven, hvilket dag kontrollen mødte op.
Kommunen har derfor afholdt et sådan tilsyn, men rapporten foreligger
ikke endnu.
Tilsynet forløb rigtig godt og konsulenten fra kommunen deltog i
forskellige planlagte pædagogiske aktiviteter på dagen og der var en god
stemning.
Betina har efterfølgende haft kontakt med konsulenten, som roser
personalet og giver udtryk for et positiv besøg, derfor forventes
rapporten, at blive tilfredsstillende.
• Det er kommet en ny aftale på dagtilbudsområdet med overskriften ”
Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet”. I aftalen er der
fokus på øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier, bedre læring og
trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv samt høj kvalitet
gennem faglighed og tydelig ledelse. Præcis hvad den kommer til, at
betyde for private pasningsordninger, hvilke nye regler der kommer til at
gælde, vides ikke endnu. Sikkert er det dog er man ønsker at styrke den
pædagogiske læreplan – den skal bruges mere aktivt som redskab. Dette
gør Markusskolens børnehave dog allerede i høj grad, så der forventes
ingen ændring her. Betina forventer at der kommer yderligere udmelding
i løbet af 2017 og start 2018.
• Alle pædagoger vil den 05/09-2017 deltage i et førstehjælpskursus.

• Der er på udvalgte steder i børnehaven opsat klemsikring på dørene. Der
var bestilt klemmesikring til de øvrige døre, men producenten, som
skulle levere produktet, kunne ikke stå inde for kvaliteten, derfor
undersøges andre muligheder. Betina har været ude og besøge 2 andre
institutioner, for at se deres løsninger.
• Som nogle nok har bemærket, er der ved børnehavens indgangsparti
meget vand, når det regner. Fliseområdet vil blive reetableret i uge
29+30, hvor der også vil blive lagt dræn og faskiner ned. Derudover vil
facaden/vinduet ved puderummet, også blive renoveret.
• Det nye lokale som bliver lagt sammen med børnehaven vil blive
etableret med personalegarderobe, forberedelseslokaler og
mødefaciliteter. En del af rummet, vil blive inddraget til ”legekrog” i
forbindelse med det nuværende fællesrum.
• 5. klasse er i forbindelse med faget ”Håndværk og design” i gang med,
at dekorere hegnet på legepladsen. De ”fletter” stoftrævler ind i hegnet,
som tilslut skal ende ud i et smukt billede, til glæde for børnehavens
børn.
• Skolen har muligvis nogle gamle tavler tilovers, som vil forsøges
fastspændt på børnehavens hegn, således at børnene kan tegne med kridt
på disse udendørs.

5. Evaluering af forældremødet, arbejdsdagen og forældrekaffe.
Årets forældremøde er blevet drøftet og forældrerådet var enige om, at det var
en god aften, med et godt udbytte. Filmafsnittet om børns leg, satte
efterfølgende gang i en god snak på stuerne og opfattelsen er, at alle havde en
hyggelig aften.

Arbejdsdagen forløb ligeledes rigtig godt og der blev næsten udført alle de
planlagte opgaver, holdet måtte stoppe lidt før, grundet regn. Det var en
hyggelig eftermiddag/aften, som sluttede af med Pizza.
Forældrekaffe er netop blevet afholdt, trods blæsevejr. Dagen opleves som
meget positiv for børnene, som glæder sig til, at forældrene kommer denne
dag. Forældrerådet har drøftet muligheden for, at afholde det lidt oftere, måske
inden døre. Muligheden kunne være, at lukke en stue af til ”kaffen”, så de
øvrige børn ikke forstyrres, derudover kunne forældrene skiftes til, at møde op
og klargøre kaffe og stå for afholdelsen, således der ikke bruges personale på
dette – vi har indtryk af, at forældrene også har stor glæde af og nyder, at tale
sammen, helt uformelt.

6. Emner fra forrige forældrerådsmøde: Frugtordning / Regler vedr.
legetøj hjemmefra.
Frugtordning:
Der er kommet et forslag ind til forældrerådet vedr. frugtordning. Forslaget er
blevet drøftet. Set i lyset af fravalget til madordning via afstemning, er det ikke
noget børnehaven eller forældrerådet, kan foreslå indført på nuværende
tidspunkt. Forældre i børnehaven har dog ret til, at indføre privat frugtordning,
hvis en gruppe vælger, at bestille frugt sammen og selv styrer betalingen og
administrationen indbyrdes. Dog kan personalet stille krav til, at forberedelsen
og modtagelsen af frugten, ikke tager for meget personaletid. Ordningen skal
drøftes med personalet inden den evt. startes op.
Der er ydermere kommet et forslag ind vedr. legetøj i børnehaven, forslaget
lyder på, at dette kun medbringes på udvalgte dage.
Forældrerådet har drøftet forslaget og mener ikke, det er nødvendig med øvrige
restriktioner på området, personalet i børnehaven oplever generelt en god
adfærd omkring medbragt legetøj.

Hvis et barn ikke kan håndtere, at have et stykke legetøj med eller
pædagogerne oplever en uro omkring noget medbragt, tager de en individuel
snak med de involverede børn og forældre, men det sker ikke tit.
Der er flere børn, som finder tryghed i en medbragt bamse eller glæde ved, at
vise fødselsdagsgaven frem. Så med udgangspunkt i personalets observationer
og en generel holdning i forældrerådet til, at vi ikke skal have for mange
opsatte ”regler” :), vil dette ikke blive ændret på nuværende tidspunkt.

7. Forældrehenvendelser
Der er kommet et nyt forslag i postkassen til forældrerådet – forslaget lyder på
anskaffelse af en bus, så børnene kan komme noget mere ud på tur og især ud i
naturen.
En sådan anskaffelse er meget dyr, bussen koster mange penge, derudover
kommer forsikring og stort kørekort. Betina har stort kørekort, men grundet
kontortid, skal mindst en anden fastansat også have det.
Forældrerådet og ledelsen mener ikke, det kan prioriteres på nuværende
tidspunkt, selvom ønsket bestemt er kvalificeret.
Vi drøftede i stedet andre muligheder for mere natur i hverdagen. Alle tre stuer
i børnehaven har fast en ugentlig turdag, hvor især det skønne nærområde
benyttes. Derudover kan de tage på flere ture, evt. længere væk eller gå på
skolens legeplads. Mht. til at bruge skolens legeplads i middagsstunden fra 1214 er der desværre ikke mulighed for dette, da personalepauser, sovebørn,
toiletfaciliteter og manglede hegn/sikkerhed sætter begrænsninger for det.
Der blev foreslået, at skolen indtænker børnehaven i udformningen af
udendørsarealerne omkring ”Sportigan”, når de går i gang der. Således der kan
skabes nogle rammer i skoven deromkring, som sikre anvendelsen til
børnehavebørn også – dette tager Thomas med videre i overvejelserne.

8. Evt.
Vi drøftende kort den forfærdelige sag fra Århus V, hvor en lille pige blev
kidnappet fra en børnehave over hegnet og misbrugt.
Det er heldigvis ikke ofte, sådan noget sker, men vi talte om muligheden for, at
børn kan forsvinde, enten ved, at stikke af eller blive afhentet uberettiget.
Personalet udleverer ikke børn, til ikke kendte personer, det skal oplyses på
tabulex, hvis en anden person end forældrene afhenter.
Personalet runderer på legepladsen og holder løbende opsyn, uden det virker
overvågende, da børnene også skal have ret til, at lege uforstyrret.
Vi talte dog om muligheden for, at få sat overvågning op ved lågen/pladsen
foran børnehaven, når skolen alligevel skal have indkøbt/opsat yderligere
udstyr.
De næste møder i forældrerådet vil blive afholde 12/10-2017 og 08/02-2018

