Forældrerådsmøde d. 8. februar 2018

Fremmøde: Betina, Thomas, Christine, Tina og Maria
Afbud: Johan

1. Indledning ved Betina ”Sælges ikke to spurve for én skilling … og ikke én falder til jorden uden at
Gud er med dem”
2. Orientering fra børnehaven.
a. Medarbejderstatus: 3 pædagoger fastansat (Marianne, Suzette (på Oasen) og Hannah) + 1
lærer fastansat(Janni).
Jette er stadig sygemeldt. Irene er her i stedet for Jette, foreløbig frem til 19/3-18.
Lærke er efter sygdom startet stille og roligt op med 5-6 timer hver dag.
Oasen flytter over på skolen d. 1/4 – 1/8. Lena flytter med frem og tilbage. Der bliver to
skolegrupper, hvor Hannah vil være ansvarlig i den ene og Lena i den anden. Der bliver
ansat én i vikariat på Oasen, mens Lena er i skolegruppen.
b. Indsatsområdet for det forgangne år: ”Børn og sorg”. Hvordan vi kan tage hånd om de
familier/børn der er i sorg. Der er en oplevelse af, at det er vigtigt at tale om det og
børnehaven har været glad for at have arbejdet med det.
Dette indsatsområde afsluttes snart og erstattes af et nyt emne omkring hjernen.
c. Tværsenhedsmøder: Der vil fremover blive afholdt fastlagte tværsenhedsmøder i
børnehaven, cirka hver 4. uge, hvor en læringskonsulent og psykolog kommer i huset + evt.
områderådgiver, talepædagog, sundhedsplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut. Til
møderne kan forskellige problemstillinger vedr. børn drøftes med forældres samtykke eller
deltagelse.
d. Dagtilbudsloven vil blive ændret i løbet af 2018. ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i
fællesskabet”. Ny styrket pædagogisk læreplan. Der er fokus på styrket kvalitet i
daginstitutionerne, øget fleksibilitet og frit valg for forældrene.
e. Der er kommet fokus på databeskyttelsesforordningen ift. hvordan man vil sikre personlige
oplysninger. Den nye lov træder i kraft til maj.
3. Tilsyn fra kommunen:
a. Der har været et 4 timers tilsyn i januar (anmeldt forinden).
Der var to ansatte (Kristine og Kirsten), som blev interviewet hvorefter der blev taget en
snak med Betina og Henning. Det ses positivt, at medarbejderne bliver adspurgt ift.
arbejdspladsen og det pædagogiske arbejde, så svar ikke kun kommer fra ledelsen.
Der er udarbejdet en rapport om hvordan der arbejdes i børnehaven (Personalets
sammensætning og kompetencer, børns læring og udvikling, børns trivsel, overgange fra
vuggestue/dagpleje til børnehave og videre til skole, samt forældresamarbejde)
Ud fra et skema delt op i forskellige kategorier, har Betina skulle vurdere børnehavens
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niveau og det samme skulle den tilsynsførende efterfølgende. Generelt ligger
Markusskolens Børnehave højt på pointskalaen – to er placeret i ”Meget høj” på skalaen
som er den højeste score, og tre er placeret i ”Høj” som er den anden højeste score. Ud af
tilsynet, kom ingen påbud.
Tilsynsrapporten kommer på hjemmesiden efter vinterferien.
Evaluering:
a. Julefesten: Fin effekt af, at børnene kom i hallen og at bordene var ”delt op”. Umiddelbart
en oplevelse af noget mere ro end forrige år. Godt med juletræ i det andet rum. Forslag til
næste år, at dele buffeten i to, så flere kan hente mad samtidig.
b. Forældrekaffe: Bred oplevelse af positiv opbakning fra alle forældre. Både personale og
forældrerådet har en oplevelse af, at det fungerede godt at afholde det i fællesrummet.
Til næste gang: 5 kander kaffe er nok. Der blev drukket meget saftevand. Forslag om at
afholde forældrekaffe 2-3 gange om året. Plan om dette tages op til næste
forældrerådsmøde.
c. Afstemning af frokostordning. Tydeligt fravalg af frokostordningen. Forslag om at lave
afstemningen på en anden måde – evt. på Tabulex, så man sparer tid og ressourcer på det i
børnehaven.
Arbejdsdag fredag d. 4. Maj kl. 14:
Hvad der skal laves: Etableres flisekant, redskaberne behandles, male på fliserne. Betina laver
program og der bliver hængt opslag op i vindfanget, hvor man kan skrive sig på.
Forslag om fremover evt. at rykke dagen til først på efteråret, hvor der muligvis vil være flere
forældre at trække på.
Forældremøde d. 17. Maj 19-21:
Johnny Gammelgaard kommer og holder en times oplæg/foredrag om hjernens udvikling. ”Hjernen
har sin egen dagsorden – den vil gerne udvikles, så længe den er i balance”.
Indbydelsen deles op – én til skolegruppen og én til børnehaven.
Først oplæg – herefter kaffe med drøftelse af foredraget – efter kaffe årsberetning og valg til
forældrerådet. Forældrene fra skolegruppen kan på den måde vælge at deltage kun i foredraget.
Tina og Christine er på valg og stopper i forældrerådet – tak for jeres indsats!
Ingen forældrehenvendelser.
Evt.
a. Snak om hygiejnetema.
b. Hjertestarter fra Tryg: Tina følger op på kravene for denne og uddybning af udgifterne for
at få den op + om den evt. kan hænge udenfor.

