Referat af møde i forældrerådet
onsdag den 12. juni 2019, Busters Verden, kl. 18.30-20.30
Tilstede: Sine, Stine, Søren, Kamilla, Stefanie, Connie, Nadia, Amalie, Tijana, Johnny og Nina
Afbud: Sanela, Natasa,
Referat:
Pkt. 1. Referat fra sidst
Kan referatet fra det konstituerende møde den 1. maj godkendes?
Beslutning:
Godkendt
Pkt. 2. Denne dagsorden
Kan dagsordenen godkendes, og er der punkter til eventuelt?
Beslutning:
Med et enkelt punkt under eventuelt er dagsordenen godkendt.
Pkt. 3. Busters økonomi og personalesituation
Nina vil orientere om
•
•
•

status for vores økonomi,
udfordringen med følgerne efter vores vandskade i kælderen
ansættelse af pædagog til vuggestuen

Beslutning:
Nina kunne orienterede om, at vores lokale budget følger året og det er fint.
Vedr. udfordringen med økonomien i forhold til at alle vores ting i kælderen blev kasseret i
forbindelse med vandskaden, så er det planen at Nina og Bettina Dyrvig viser Lars
Nedergaard, centerchef kælderen og fortæller ham om de udfordringer det giver når man
mister så at sige alt ikke mindst i forhold til at vi ikke selv er skyld i det. På næste møde kan
der orienteres mere om det.
Der skal ansættes pædagog til Tryllehatten, stillingen er slået op eksternt og vi håber at se
mange gode ansøgninger. Der kan orienteres nærmere om det på næste møde.

Pkt. 4. Fra områdebestyrelsen
Orientering fra mødet v. Kamilla som deltog.
Beslutning:
Kamilla supplerede referatet bl.a. med at der var en rundvisning af institutionen og det meste
af mødet gik med klarlæggelse af spilleregler for bestyrelsens arbejde. Bl.a. var der den ide at
tage på gæstebesøg til et bestyrelsesmøde for at se hvad det er.
Der var snak om administration af feriepasningen, som betyder, at det fremover er lederne
der fordeler personalet, under hensyntagen til hvor børnene er skrevet ind til feriepasning.

Pkt. 5. Det pædagogiske arbejde i børnehaven og vuggestuen
Johnny og Nina orienter om projekt ”Grønne spirer i Busters Verden”, om baggrunden for det
og om det konkrete indhold.
Johnny og Nina orienterer også kort om indholdet på vores pædagogiske dag, som vi holdt på
Grundlovsdag, hvor der i forvejen var lukket.
Beslutning:
Nu har vi en dansemyg mere, idet Trine er blevet færdig med sin del, vi har jo også Michael.
De grønne spirer ( se evt mere på www.groennespirer.dk ) rummer bl.a. at vi gennem et
projekt skal gøre os fortjent til det grønne flag. Vi har gang i et fællesprojekt i hele
børnehaven, hvor alle børn og voksne tager på Øllebjerg hele dagen engang om ugen i fire
uger. Der skal være forskellige natur aktiviteter, det kan være at brænde kul til at tegne med,
spille insektbingo, lave bænkebiderfælder og ukrudtsfrikadeller mm. Formålet er, at børnene
først og fremmet får nogle oplevelser i naturen og at de får en fælles referenceramme.
Vuggestuen går ikke med på Øllebjerg, men udforsker i stedet børnehavens legeplads. Stuerne
har sået, og passer deres planter, så alt muligt spirer på stuerne.
Johnny orienterede om, at vi den 5. juni havde pædagogisk dag, hvor vi genopfriskede
storylinetilgangen for nogle og for andre var det en intro til det. storylinetilgangen bliver
fremover en del af vores pædagogiske DNA.

Pkt. 6. Sommerarrangementet den 14. juni
Vi drøfter arrangementet igennem, og ser på om der er løse ender, som vi i personalegruppen
skal have styr på inden.
Vi har gennem de sidste 16 år holdt sommerfest på sammen måde og det har været rigtig
hyggeligt og været fester med stor opbakning fra forældrene. Nu da vandet i kælderen tvang
os til at tænke nyt, er det måske på tide, at se nærmere på om festerne / arrangementerne kan
være anderledes fremover.
Beslutning:
Selvom der var forståelse for at vi måtte lave arrangementet om fordi vores sommerfest ting
var blevet kasseret, så var der et ønske om , at få indbydelsen ud noget tidligere, det vil vi
sørge for fremover.
Men i år bliver festen mere et arrangement, i naturens tegn, som en opfølgning på projektet
om de grønne spirer, så forældrene også får et lille indblik i hvad børnene har lavet på
Øllebjerg.
På næste møde laver vi en brainstorm over mulige koncepter for sommerfesten, så vi får en
vifte af muligheder og det ikke bliver ens hver gang.
De hidtidige sommerfester har været gode, men også meget ressourcekrævende for
personalet, og da vores remedier er kasseret er det en mulighed ofr at tænke nyt.

Pkt. 7. Forældreforeningen
Nyt fra forældreforeningen.
Nina har et ønske om, at få drøftet hvad det egentlig er vi kan komme med ønsker til, så vidt vi
tidligere har forstået, så skal det være ”oplevelser” og på en eller anden måde give pengene
tilbage til de forældre, der har været med til at lægge penge i kassen. Derfor undrer det os, at
der ikke var stemning for at støtte at hvert barn kunne få en insektsuger til
sommerarrangementet. Vi i personalegruppen har i hvert fald brug for nogle retningslinjer.
Beslutning:
Der er kommet to nye medlemmer. Der er ingen nye kommende arrangementer. Foreningen
har fået adgang til foreningsportalen, så der kan bookes lokaler på skolen.
Forældrerådet beder forældreforeningen om at drøfte hvilke kriterier der skal være for
uddelingen af forældreforeningens midler, så Busters verden ved hvad de kan søge om.

Pkt. 8. Dialog og direkte kommunikation virker
Det er blevet mere og mere udbredt, at forældre skriver direkte til politikere eller på
Facebook om ting de undere sig over før man som forældre går til den lokale ledelse. Det er
ikke specielt i Busters verden, men en generel tendens. Når vi så, enten som daglige ledere
eller for områdelederen bliver inddraget, kan det være enten gået i hårdknude eller i hvert
fald svært at genkende. Desuden kan det bidrage til et skidt ry for institutionen uanset, hvor
anonymiseret forældre prøver at skrive det, kan det indimellem gættes hvilken institution der
er tale om. Der er ingen tvivl om, at forædlerne skriver det i bedste mening for at
institutionerne for bedre vilkår, men det hjælper desværre ikke den vej. Så spørgsmålet er,
hvilke aftaler vi kan lave i forældrerådet, om hvad vi gør hvis vi oplever sådanne ting om
Busters Verden.
Beslutning:
Nina opfordrer forældre, både i forældrerådet og andre til at henvende sig til Nina hvis de
oplever der skrives Busters Verden på åbne eller lukkede fora på Facebook og omvendt, så
skal vi i Busters Verden huske at orientere om hvad der sker i Busters Verden f.eks. med
sygemeldinger og hvordan vi løser det, så alle ved hvad der sker.

Pkt. 9 Eventuelt
Sovepladser i vuggestuen
Der er en udfordring med at børnehavebørnene vækker vuggestuebørnene ved Tryllehatten.
Nina undersøger hvor stor en udfordring det er og om vi evt. kan gøre noget, hvis der er
behov for det.
For Referatet: Nina Topsøe

