Referat forældrerådsmøde mandag d.11/6-18
Tilstede: Thomas Beck, Betina Skovsgaard, Johan Munk, Birgitte Hammer, Maria Frandsen og Mai-Britt
Ford.
Velkommen til de nye i forældrerådet: Mai-Britt (Sophia, Savannen), Birgitte (Magne, Savannen) og Maria
(Johan, Oasen og Bror, Savannen).
Alle er bekendt med tavshedspligten.
Forældrerådet mødes minimum 3 gange om året.
3. Orientering fra Betina
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

1. april blev de store børn sendt over til skolegruppen. De hører under børnehaven indtil 31/7 hvor
skolestarten nærmer sig.
Ugen kører meget fast med pædagogiske aktiviteter som turdage, kreativitet, hallen og fri for
mobberi. Derudover er der fokus på børnenes generelle udvikling, socialt, sprogligt osv.
Der er safari gruppe hver tirsdag fra 13.15-14.00 med fokus på sprog og trivsel.
Beskrivelse af funktionen støttetimer, og antallet af timer i børnehaven pt.
Indsatsområde 2018: Hjernen. Brug af bøgerne Hjernesmarte børn og Hjernesmart pædagogik.
Gennemgang og drøftelse til personalemøder, samt fokus på emnet til pædagogisk dag.
Hver måned har børnehaven et fast emne som børnene arbejder med pt Kulturelle udtryksformer
og værdier.
Der er givet afslag på ansøgningen om en hjernestarter.
Børnehaven påtænker stadig indkøb af plakater af Esben Hanefeldt. Pt. udsolgt i de pakker
børnehaven ønsker sig. Maria kom med et forslag til en ny plakat.
Ny dagtilbudslov vedtaget. Forskelligt hvornår de nye regler og love træder i kraft. Fokus på øget
fleksibilitet for forældre, deltidspladser skal tilbydes til forældre på orlov, kombinationspladser kan
forældre ansøge om ved skæve arbejdstider. Mere indflydelse for forældre i forældrebestyrelsen.
Fokus på gode overgange for barnet. Styrket pædagogisk læreplan. De seks temaer skifter navne til:
Alsidig personlig udvikling. Social udvikling. Kommunikation og sprog. Krop, sanser og bevægelse.
Natur, udeliv og science. Kultur, æstetik og fællesskab. Børnehaven har altid haft fokus på de brede
temaer, men nu er der fokus på mere sammenhæng mellem temaerne. Man skal altid have fokus
på alsidig personlig udvikling, social udvikling samt kommunikation og sprog.
Personadataforordning. Nye stamkort fremadrettet. Øget sikkerhed omkring personfølsomme
oplysninger. Der er udarbejdet et hæfte om det for skolen og børnehaven, som bestyrelsen skal
godkende.
Personalesituationen fra august blev fremlagt, og drøftet. Betina sender info ud i et nyhedsbrev.

4. Konstituering
Birgitte forældrerådsformand, Maria menigt medlem og Mai-Britt suppleant. Johan er valgt af bestyrelsen.

5./6. Evaluering af forældremødet, bedsteforældredagene og forældrearbejdsdagen.
•
•
•

Spændende og lærerigt foredrag, som kunne bruges i hverdagen.
Positive tilkendegivelser fra bedsteforældrene. Det fungerer fint at det er én gang årligt.
Der var mange børn med til forældrearbejdsdagen. Drøftelse omkring det optimale tidspunkt for
arbejdsdagen, samt deltagelse af børn/uden børn. Det blev besluttet at det er ok at tage børnene
med til arbejdsdagen, men at forældrene selv har ansvaret for dem. De kan deltage i de praktiske
opgaver hvor det er muligt, og ellers hygge sig på legepladsen.

7. Planlægning af Sommerfest og forældrekaffe
•
•

Sommerfesten står personalet for, temaet er kunst og kultur. Fælles opstart for alle.
Forældrekaffen bliver næste gang tirsdag d.30/10 i fællesrummet kl. 13.30-16.30. Forældrerådet
står for det.

8. Forældrehenvendelser.
Der har ingen henvendelser været.
9. Evt.
•
•
•
•

Næste forældrerådsmøde bliver mandag d. 8/10 kl. 19.30-21.00.
Drøftelse vedr. aktiviteter ude og inde, samt personalets tid på stuerne, til forberedelse mm.
Ønske om at sovetider noteres dagligt på sedlen.
Betina snarest deltage i bestyrelsesmøde og give information fra børnehaven.

