Referat forældrerådsmøde mandag d.8. oktober 2018
Tilstede: Betina Skovsgaard, Thomas Beck, Birgitte Hammer, Maria Frandsen og Mai-Britt Ford.
Afbud: Johan Munk.
Referent: Mai-Britt

1. Velkomst
2. Indledning: Betina læser op fra ”Kast” om bøn. Guds sms’er er B Ø N. Der er intet der er for
stort eller småt til at bede til Gud om.
3. Orientering fra Betina:
• Betina refererer til en drøftelse til sidste møde, med et ønske om mere personale
på legepladsen i middagsstunden. Efter mødet blev det besluttet at sætte Tanja op i
tid, så der nu kan være flere voksne ude på legepladsen. Dette betyder at én
personale fast hver dag kan være den der sætter nogle lege og aktiviteter i gang (til
dem som går lidt rundt uden noget at lave eller lege med noget) Så er der altid en
voksen der har mulighed for det, imens de andre har overblikket og ”holder øje”
med alle dem der leger, hjælper med toiletbesøg mm. Imens er der også personale
der har pædagogisk forberedelsestid, sproggrp/safarigrp, sovebørn og der skal
afvikles pauser. Det fungerer godt med de ekstra ressourcer på legepladsen.
• Ny stue fordeling: Der skulle flyttes rundt på personalegruppen. Meldingen er at
flere forældre er overrasket over, at der ikke har været en reaktion. Vi snakkede om
at det måske også er fordi, at hverken Jette eller Lena er nye voksne selvom de nu
er på Savannen og det samme med Kirsten og Kirstine for børnene på Regnskoven,
de er ikke nyansatte og børnene kendte dem godt inden. Fælles snak om bordet om
hvor positivt det er gået og alle er glade. Betina fortæller samtidigt at alle ansatte i
børnehaven er uddannede pædagoger. Kommunen forlanger at der er 60 % af de
ansatte der er uddannede pædagoger, men her er de pt 100 %. Det er vi glade for
og stolte af. Betina beretter om at der er kommet støtte på et barn i børnehaven 10
timer i ugen. Støttepædagogen hedder Lisbet.
• De sidste pladser for årgang 2015 børn er fyldte. De tre sidste børn starter 1/12.
• For 2019 er der allerede en lang venteliste, så vi forventer ikke at det bliver et
problem at få fyldt op. Vi er som forældre selv ambassadører og det er os der
fortæller videre om det gode og det vi er glade for.
• Pædagogisk dag for ansatte i børnehaven er planlagt til at være d. 10/11. Der er
stor fokus på kompetenceudvikling, og til denne dag er fokus stadig hjernen. Johnny
Gammelgård, som var til forældremødet, kommer og giver personalegruppen et
oplæg set ud fra en pædagogisk synsvinkel.

•

•

•

Info ang. personaleændring. Hannah går på barsel omkring nytår og der bliver ansat
en afløser. Hannahs timer er fordelt på formiddag i børnehaven og eftermiddag i
Markusskolens fritidsordning.
Betina har været til bestyrelsesmøde på skolen og informeret om status i
børnehaven, hvordan der arbejdes pædagogisk, dagens struktur og rytme,
indsatsområde, tilsyn mm. Det tilstræbes at Betina hvert år deltager i det første
bestyrelsesmøde efter sommerferien.
Vi drøftede deltidspladser, da det træder i kraft fra 1. januar 2019. Hvis man er på
barsel så kan man få sit barn i børnehaven under deltidsordning med 30 timer i
ugen, man skal søge via pladsanvisningen. Ledelsen/bestyrelsen er pt i gang med at
udarbejde retningslinjer for deltidspladser i Markusskolens børnehave mht.
tidspunkt, pris mm.

4. Evaluering af sommerfesten.
• Der blev arbejdet med sommerfesttemaet ”Kultur, æstetik og fællesskab” med fokus på
Fyrtøjet i 7 dage op til festen.
• Målet var blandt andet at skabe fællesskab på tværs af stuerne, at arbejde med de 3
K’er (Kultur for børn, kultur med børn og kultur af børn), samt stimulere sproget, prøve
at stå på en scene mm. Børnehaven oplevede at alle mål blev opfyldt.
• God feedback, alle lader til at have haft en dejlig dag. Der var dog forslag om at sidde
på stole næste gang, hvis man skal være publikum til noget. Der var også en følelse af
at teaterstykket var langt, men det gik og alle var med.
• Der var god stemning og god tilslutning.
• Festen var rykket en uge frem i forhold til førhen og det holder vi også fast ved næste
år. Så den finder sted i september igen.

5. Evaluering af sommerferien og nødpasning osv.
• Sommerferieplanen fungerede fint. Havde man brug for nødpasning skulle man melde
ind i april via et skema ved Betina. Det bliver samme procedure næste sommer.
Børnehaven ligger stadig op til at man minimum giver sine børn 5 ugers ferie om året.
Drøftelse omkring nødpasning. Nogle forældre har givet udtryk for at de vil gå efter at
få deres børn passet i børnehaven i de uger, da det ser ud til at have været nogle ekstra
spændende uger pga. ture ud af huset mm. Vi snakkede om at dette aldrig kunne
komme i stedet for tiden med primærpersonerne derhjemme, men at det var en
mulighed for at give de børn i nødpasning lidt ekstra. Fx kan nogle føle sig meget alene,
hvis alle bedstevennerne holder ferie, og så er det godt med en lille tur ud af huset
hvor der sker noget nyt og spændende. Hvis der kommer flere og flere tilmeldte børn i
nødpasningsugerne, vil det gå ud over kontinuiteten i personalegruppen resten af året,

da der så vil være flere pædagoger der skal arbejde i de uger og dermed have ferie på
andre tidspunkter.

6. Planlægning af forældrekaffe og forældremøde. Forældrekaffe bliver d. 30/10-18 fra kl.
13.30-16.30. (Birgitte laver indbydelse)
• Birgitte (Magnes mor, Savannen) kommer fra kl. 13.30 (Har kage med)
• Mai-Britt (Sophias mor, Savannen) kommer ca. 14/14.30 (Har kage med)
• Maria (Bror og Johans mor) Kommer ca. 15/15.30 (Maria bliver til slut 16.30 /Har kage
med)
• Der bliver sat nogle stole og borde op i fællesrummet.
• Børnehaven sørger for kaffe/The og leverer engangsservice.

•

Forældremøde bliver i maj som det plejer. Drøftelser af forslag. Evt. denne gang
afslutte på stuerne som gjort før, blandt andet med det formål at styrke fællesskabet,
også blandt os forældre. Have fokus på det sociale.

7. Forældrehenvendelser: Ingen.

8. Evt. Drøftelse bordet rundt, at det virker rigtig godt at dørene til stuerne er lukket både om
morgenen før frugt og om eftermiddagen, har givet mere ro i børnehaven.

9. Næste forældrerådsmøde mandag d. 25/2 kl. 19.30.

