Forældrerepræsentantskab 2018.06.21
Deltager: Samza, Inga, Roba, Michelle, Fatme, Marianne E, Mette, Ruth, Anne Merete, Viki og Marianne J
Referat: Viki
1. Kost valg for den kommende matrikel – hvilke ønsker og krav er der?
Pt. får vi mad fra Aarhus Madhuset. Når vi er flyttet på fælles matrikel, har vi mulighed for at få
mad fra skolens ny Produktionskøkken, der bliver færdigbygget i sommerferien. Vi har en drøftelse
af, hvad forældrene ønsker. Inga viser menuet for denne uge, som skolebørnene får denne uge. Der
er et stort ønske fra forældrene om, at få varm mad. Det kunne f. eks strikkes sammen så de kunne
få 3 dage varm mad, en dag med rugbrød og den sidste dag med suppe/grød.
Forældrerepræsentantskabet skal udarbejde de pædagogiske principper om kosten. Ruth spørger
ind til de økonomiske konsekvenser for forældrene. Inga taler for, at det også vil være godt med at
udfordre børnenes kræsenhed ved at få tilbudt forskellige madvare. Vi skal også beslutte, om
børnene skal have madpakke med eller ej. Det vil selvfølgelig også koste noget økonomisk.
Marianne sender et forslag ud til forældrene, som de skal tage stilling til.
2. Kommende besparelser i Aarhus kommune
Der er udsendt en meddelelse om, at Børn og Unge i Aarhus Kommune sparer 109 millioner. Der
bliver lavet en sparekatalog, som skal i høring mellem 22. august – 12.september. Vi har ikke et
planlagt møde i den periode, men da det er vigtigt at forældrene kan kommentere spareforslaget,
indkalder Marianne til et ekstra møde i starten af september.
3. Valg til det kommende forældrerepræsentantskab/bestyrelse
5. september er der planlagt valg OBS det er ny dato . Vi håber på, at få valgt et bestyrelse.
Forældrerepræsentantskab er et pilotprojekt, som vi har fået lov til i 2 år og skal evalueres. Der er
kommet en ny Dagtilbudslov, så alle afdelinger kan stille op med en medarbejderrepræsentant. Det
har vi hele tiden praktiseret, da det har været en del af vores udviklingsprojektet under Læring og
Udvikling .
4. Status på byggeprocessen
Parkeringspladsen er snart færdig og i sommerferien går det i gang
med forpladsen og produktionskøkken er også godt i gang. Bygning
3 (Mathildelundsted) er næsten hel færdig med. De er også startet
på de to andre afdelinger. Legepladsen går det i gang med efter
sommerferien. Husk at orientere jer gennem ”Bygge Nyt”.
Medarbejderne får et brev, hvor de kan beskrive hvilke
kompetencer og ressourcer de bidrage med til i samflytningen.
Efter sommerferien starter vi processen op med teamdannelse
blandt personalet.
Vi har særlige opmærksom på de ny børn, der starter i dagtilbuddet
til efteråret, så de ikke skal opleve for mange brud. Børn med
særlig behov, tages også hensyn til.
Det bliver også vigtigt, at vi tage afsked fra vores gamle afdelinger,
inden vi flytter på ny matrikel.

5. Ønske om at lukke Dagtilbuddets afdelinger 2 dage i forbindelse med flytning
Vi får bevilget nogle timer fra forvaltningen til flytning af Dagtilbuddet. Vi har et ønske om at lukke
Dagtilbuddet i 2 dage, så personalet kan pakke ned og pakke ud, uden at børnene bliver forstyrres i
deres daglige rutiner. Lige nu arbejde vi med en flytning omkring d.10.januar. Det vil være en god
ide, at informere forældrene om, at forældrerådene opfordrer alle forældre at holde deres børn
hjem i de to dage, hvor flytningen foregår. Når vi kender den konkret dato, så melder vi det også ud
både i ”Bygge Nyt” og på Intra.
6. 30. august – sommerfest
Mette har lavet en aftale en klovn fra Circus Skunk, som vil underholde inden maden (kl.16.30 - 17).
Inga har undersøgt med kagemand til festen. Vi er lidt i tvivl, hvor mange deltager i festen.
Der vil være en tilmelding på invitationen. Forældrene får invitationen inden sommerferie, hvor de
skal krydse af om de kommer eller ej og hvor mange der kommer.
Vi skal finde ud af hvor mange, der må være i hallen. Viki undersøger og melder tilbage, hvor mange
”gæster” hvert barn må deltage.
Programmet er, at børnene får popcorn mens klovnen underholde. Efter underholdning er der fælles
spisning, hvor alle medbringer en ret mad. Vi slutter af mad kagemand.

OBS OBS
Vi er efterfølgende blevet opmærksom på, at der er restriktioner på antallet af deltager i hallen fra
brandmyndighederne. Der er arbejdet en alternativ løsning. Men fest bliver der 😊 .
Vi har i dag mødets for at få et overblik over, hvad vi kan gøre her og nu. (TAK til medarbejderne og
lederne for deres hurtige respons og omstillingsparathed).
Fremover vil vi ikke have det problem, da vi så kan tage vores kommende legeplads med i brug.
Den 30. august 2018 har vi den følgende plan: Alle børn og
personale går til vores nye matrikel og der sættes balloner
op i hegnet hele vejen rundt som en fejring af vores
kommende fælles matrikel.
Kl 15 rejse gilde for håndværker. Der bliver i alle tre
afdelinger et arrangement med en kunstner. Der holdes
”farvel fest” i de gamle afdelinger, invitationen sendes/gives
til af forældre og søskende. Viki kontakter Inga for
kagemænd til hver afdeling . Afdelingerne laver hver især en
invitation til ”farvel festen” og tager afsked med de
traditioner der er afdelingsvis.
Ring eller skriv hvis du har spørgsmål – du er også velkommen til at spørge i afdelingerne.
Ønsker alle en god sommer.
Bh Marianne

