Forældrerepræsentantskab 11.10.2018
Deltager: Farhiya, Inga, Mastora, Mette, Christina, Marianne E., Anne Merete, Viki og Marianne
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Navne på de nye afdelinger og stuerne
Jeres perspektiver på hvordan vi skal offentliggøre børn og personale flytning
Punkter til næste gang
4. evt

Ad 1. Marianne præsenterer vores nye navne: Børnehuset Vandet, Børnehuset Ilden og Børnehuset Luften.
Hun gennemgår også tegningerne med farvekombination til de forskellige afdelinger. Indretningsudvalget
har allerede i gang med at bestille møbler til de nye afdelinger (indskudsborde, taburetter, væg opbevaring
og pult) Vi afprøver også et møbel (reden) så kan skabe et mindre miljø midt i rummet. Der er forbrugt kr
300.000 kr til dette.
Der bliver spurgt ind til legepladsens indretning, da en forælder undrede sig over manglende redskaber i
Børnehaven Kjærslund. Der blev aftalt at der i afdelingerne hænges materiale op så forældre kan følge med
i tilblivelsen af den nye legeplads.
Ad 2. Det vil være en god ide, at lave en lille brochure (bog) om de ny afdelinger med billeder, hvor der er
fotos af personaler af alle tre afdelingerne og afdelingernes navne og stuernes navne. Et andet forslag er, at
børnenes navne også bliver vedhæftet til stuerne. (personaledataloven kan give en udfordring til dette
forslag).
Et andet forslag er at indkalde forældrene til den ny afdeling til et forældremøde inden samflytningen på de
nye stuer/afdelinger. Måske skal vi vente med stuemøde til vi flytter, da det kan give udfordringer at
afholde mødet inden byggeriet er hel færdig. Men udmeldingen med en lille bog vil være fint at uddele i
november.
Vi ved stadigvæk ikke, hvem der hører til hvilke afdelinger, men vi er en proces hvor vi bruger de kriterier
forældrerepræsentantskabet være med til at definere.
Kriterierne:
•
•
•
•
•

søskende hensyn
legerelation er vigtigere end kontaktpædagogfunktionen
minimum en kendt voksen
særlig hensyn til ekstra sårbare børn (fx støtte timer)
bæredygtige afdelinger (ledelsens anbefaling)

Vi snakker om, at i starten vil være uro i de nye afdelinger. Det er vigtigt, at både personalet og forældrene
er forberedt på det og har forståelse for det.
Vi taler også om, at børnene også har brug for at blive forberedelse. Det er vigtigt, at pædagogerne også
viser børnene det nyt sted. Vi går jo allerede tur, hvor vi taler med børnene om flytningen.
Vi regner med, at vi kan lave udmeldingen til forældrene starten/midt i november.

Vi er opmærksom på, at kriterierne ikke kan opfyldes ved alle børnene og der vil vi tage en dialog med de
berørte forældre/børn.
Ad 3 . Til næste forældrerådsmøde skal vi arbejde med den styrket læreplan.
Ad 4. Når vi flytter, skal vi også planlægge forældrerådsvalg.
Vi arbejder på, at når vi skal flytte holder vi lukket torsdag og fredag. Vi vil melde ud hurtigst muligt ud med
en dato, når vi har flyttedatoen.
Kostordningen er til afstemning i november. I de integreret afdelingerne skal der laves to afstemninger.
Den første gang er der, hvor forældrene tager stilling til om vuggestuen og børnehaven skal stemme
sammen eller hver for sig. Den anden afstemning handler om, at forældrene ønsker kostordning eller ej.
Et andet forslag er et stort forældremøde for alle tre afdelinger i aftentimerne for at informere alle
forældrene.
Den 13 okt offentliggøres afdelingernes navne i Bygge Nyt.
Ref. Viki
Hjemme i min have, er der de skønnest efterårs farver. De bedste hilsner Marianne

