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Forældrebestyrelsesmøde den 27. marts 2017 kl. 19.00 til kl. 21.00
Deltagere:

Marlene Svendsen, Sandra Vinther, Helene Madsen, Bo Jensen, Susan Poulsen, Anja
B. Andersen og Maja Lunnemann.

Ordstyrer:
Referent:

Maja
Maja

Fraværende: Marlene, Sandra (Margit var med i stedet for Anja)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. ok
Siden sidst med stort og småt fra institutionen. Evaluering af forældremødet. Der kom
forslag om at afholde to årlige forældremøder i vuggestuen. Det sædvanlige plus et ekstra
med minimum-tilmelding og fx to pædagoger et par timer en aften. Tobias kom ind på
(som borgmester) at vi kunne invitere ham og kommunaldirektøren til et af vores møder,
for at fortælle om kommandovejene og for at få indsigt i hvad vores forældregruppe og
personale prioriterer. Generel tilfredshed med forældremødet. Kurser blandt personalet i
foråret: ABC-kursus (Maja), og kursus i Skørping (Maja): de små læser (sammen med
indskolingslærerne). De grønne spirer kursus i maj måned (Marianne og Tina).
Personalesituation. Marianne Thuesen varetager fra maj måned, madordningen på 32
timer. Merethe Pedersen fra Sabro, PAU uddannet i 2016, ansat i 32 timers stilling ca. pr.
18. april. Vi har Ida i praktik indtil 21. april og vi har fået Nanna som vikar.
Beredskabsplan i kommunen, vores rolle. Kort orientering fra Maja.
Børnehaven/Vuggestue: Der kommer et nyt barn til vuggestuen 15. marts., én 1. april og
én 1. maj. 2 børn rykker til Mariehøns-gruppen snarest og 6 børn skal i skole pr. 19. april.
Vi arbejder på de fysiske rammer, bl.a. med en flytbar barriere i enden af fællesrummet,
mod branddøren, for at øge pladsen og udfoldelsesmulighederne til de små (der ikke sover
samtidigt!)

2. Fælles bestyrelse under fælles ledelse på Børne-/unge området. Lovstof vedhæftet. Der kan
skrives høringssvar. Vi aftaler at Maja nedskriver det vi fælles er kommet frem til i et
høringssvar fra Bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne får en kort frist til at reagere på
evt. fejl i dette, og det sendes videre til Lotte K. inden denne uge er omme. I korte træk
skal det indeholde en positiv holdning til arbejdet med fælles bestyrelse. Der stilles dog
spørgsmålstegn ved forskellige praktiske hensyn, vi ikke kan gennemskue, fx om man
fortsætter som bestyrelsen efter ens barn er kommet i skole, og om det kunne forårsage en
overvægt af repræsentanter for skolebørn og mangle hos de yngste? Vi ønsker også som

bestyrelse at beholde et råd der skal varetage ”de små nære beslutninger” og fortsat dele
forskellige anskuelser i forhold til praktiske og pædagogiske hverdags emner. Der skal
ansættes en ny fælles leder. Læs stillingsopslag (vedhæftet), kommentarer? Vi har også en
fælles kritik af forslaget til stillingsopslaget, Maja samler op og forfatter og sender videre.
3. Navn på Børnehuset. Sten som ”skilte”. Indgange, skiltning. Vi fik nogle ideer ved sidste
møde og har også tænkt lidt videre…. Udsættes til næste gang, men ideerne er delt så vi
kan tænke videre.
4. Fælles politik/holdning til deling af fotos/film – institutionens rolle. Sociale medier: Vi er
nu kommet på Intra net. Så får vi et lukket forum, fremfor på en hjemmeside på
internettet, og vi kan bedre dele billeder m.m. Når forældrene filmer eller fotograferer til
fx fastelavnsfest, hvad må man så gøre med disse fotos? Der var lagt op til diskussion på
forældremødet; Hvad rørte sig i de grupper?
Brain storm på emnet; vi vil gerne lave en vejledning til forældre i brugen af intra: fx
ved sygemelding; hvor skriver jeg det? Hvem kan læse det? Hvor lægger jeg en personlig
besked? Hvordan gemmes det og hvor længe?hvordan henvender jeg mig til andre
forældre? Hvad må jeg bruge intra til? Hvem kan se de fotos børnehuset lægger op? Osv.
Vi vil gerne undervises lidt mere i brugen af intra inden det ”frigives til alle forældre”. Vi
er begyndt at undersøge mulighederne i intra og samle spørgsmål til skolens ”eksperter”.
Punkter til næste gang: valg af repræsentant (udover Susan) til ansættelsesudvalg. Og
punkt 3 med skiltene. Vi skal også overveje hvad vi vil have med hvis vi inviterer
borgmesteren til et bestyrelsesmøde..(hvad vil vi egentlig).
Eventuelt.

Tavle til Mariehønsene er indkøbt og skal hænges op.

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde:

24/4-2017

På bestyrelsens vegne Maja Lunnemann

