Referat fra forældrerådsmødet 28.09.22
Tilstede:
- Søren Fly
- Pedro Martinez (deltog i det første punkt)
- Andreas Berg
- Sebastian Søgaard
- Astrid Rasmussen
- Sabine Lyø
Behov for at tydeliggøre forældrerådets rolle
Forældrerådet drøftede behovet for at tydeliggøre forældrerådets rolle, så der er en fælles forståelse i
forældrerådet, personalegruppen og blandt de øvrige forældre af vores opgaver og principper. Det blev
derfor besluttet, at udarbejde en kort tekst, som kan kommunikeres til de øvrige forældre og
personalegruppen. En sådan tekst kan også bidrage til, at forældre, som fremadrettet er interesserede i at
stille op til forældrerådet, ved, hvad det indebærer.
Inddragelse af forældrerådet i arbejdet med læreplanen
Forældrerådet vil fremover blive inddraget mere systematisk i arbejdet med læreplaner, herunder ift. at
komme med ideer til pædagogiske aktiviteter og evalueringer af læreplansforløb. Den øvrige forældregruppe
er også altid meget velkomne til at komme med ideer og input til det pædagogiske arbejde og opfordres i
den forbindelse til at kontakte Søren.
Procedurer ved opstart af nye børn og familier
Institutionen har udarbejdet et skriv, som beskriver den generelle procedurer ved opstart af nye børn og
familier. Formålet er bl.a. at understøtte en forventningsafstemning, informere om praktiske oplysninger og
muligheder for forældresamtaler. Når det er sagt, er det vigtigt for institutionen, at der er rum til fleksibilitet for
dermed at møde de enkelte børn og familiers behov.
Nyt fra institutionen
Der er udarbejdet en ny vagtplan, som bl.a. indebærer, at Søren Fly arbejder hjemme om mandagen for at
udføre administrativt arbejde. Til gengæld er han tilstede indtil kl. 15.30 de øvrige dage. Det gør det bl.a.
nemmere at deltage i forældrekaffe og at kunne tale med forældrene i hente-situationer.
Både vuggestuen og børnehaven har indført flere strukturerede aktiviteter, herunder daglig samling og
læreplansaktiviteter. Alle børn og voksne i institutionen er involveret i disse aktiviteter. Desuden er der
planlagt ture ud af huset, fx biografture. Det glæder både store og små sig til.
Maria er blevet forlænget til marts 2023, hvilket opleves som meget positivt, da der sættes stor pris på
hendes indsats i institutionen.
Det er desværre ikke lykkedes at få tilknyttet en praktikant, som ellers var forhåbningen. Der vil blive arbejdet
på at få tilknyttet en praktikant næste gang, det bliver muligt.
Næste forældrerådsmøde bliver d. 30 november. I er som altid velkomne til at byde ind med punkter til
dagsordene, ligesom I selv kan deltage i mødet, hvis I ønsker det.

