Referat af ordinært møde i forældrerådet
onsdag den 14. august 2019, Busters Verden, kl. 18.30-20.30
Tilstede: Sine, Stine, Sanela, Kamilla, Stefanie, Natasa, Connie, Nadia, Amalie, Tijana, Johnny og
Nina
Afbud fra: Søren
Referat:
Pkt. 1. Referat fra sidst
Kan referatet fra det møde den 12. juni godkendes?
Beslutning:
Godkendt

Pkt. 2. Denne dagsorden
Kan dagsordenen godkendes, og er der punkter til eventuelt?
Beslutning:
Arbejdsdagen – under sommerarrangement, ja den tager vi der, ellers er dagsordenen
godkendt.
Pkt. 3. Busters økonomi og personalesituation
Nina vil orientere om de samme underpunkter som sidst, det første er et fast punkt. De næste
underpunkter er der enten nyt om eller de er nye.
•
•
•
•
•

status for vores økonomi,
udfordringen med følgerne efter vores vandskade i kælderen
ansættelse af pædagog og barselsvikar for medhjælper til vuggestuen
status for sygemeldinger
ny indgang til vuggestueforældre, så vi mindsker sliddet på linoleumsgulvet pga barne/klap vogne.

Beslutning:
Intet nyt siden sidst vedr. status for økonomi 19 – det vil der være næste gang. Men penge har
vi brugt til parasoller og en kontorstol til Tryllekunsten mm.
Lars Nedergaard vores centerchef har været på besøg og set kælderen og hørt om vores tab,
samt om udfordringerne med vandet i atriumgården. Han bad mig lave en beskrivelse af det
og det er taget op på centerlederniveau i første omgang er jeg ved at finde ud af hvad tabet
kan opgøres til.
Mille er blevet ansat som pædagog på Tryllehatten, Malene er ansat i barselsvikariatet indtil
Rikke kommer igen. Der var 234 ansøgninger der skulle læses igennem og tages stilling til i
sidste uge. En af ansøgerne bliver vores vuggestuevikar fra uge 36, hvor hun er fri af det hun
har nu.
Status for sygemeldinger er at den ene starter op på fuld tid på mandag og den anden den 2.
september med få timer og langsom optrapning.
Vedr. ny indgang for vuggestueforældre, så bliver det gennem vuggestuens legeplads, og jeg
vil søge om at få en skærm op i vindfanget der. Derudover vil vi henstille til, at forældre ikke

kører over køkkenarealet med barnevogne og klapvogne men går udenom, ligesom vi til
vinter vil stille krav om at bruge blå futter på stuerne og i fællesrummet eller at man tager
skoene af på linoliumsarealerne. Der er kommet vinyl på i garderoberne og vinylgulvet kan
tåle vand og sand.
Udskiftningen af gulvene er gået fint, med meget få mangler og ting der skal justeres.

Pkt. 4. Fra områdebestyrelsen
Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøde siden vores sidste møde, det næste er den 20.
august 2019.
Beslutning:
Vi tager det næste gang, der er nemlig heller ingen dagsorden endnu.

Pkt. 5. Det pædagogiske arbejde i børnehaven og vuggestuen.
Vi er ikke rigtig i gang endnu efter sommerferien, en del tid er gået med at gøre klar til at der
kunne skiftes gulve i sommerlukningen og efter sommerferien er der gået tid med at sætte det
på plads igen samt tage imod nye børn.
Johnny orienterer om eventuelle nyheder om det pædagogiske arbejde.
Beslutning:
Der bliver snakket sommeroplevelser på stuerne og fortæller hinanden om hvad de har lavet.
På Tryllekunsten arbejder de med at interviewe børnene ud fra det børnene har med fra
ferien. I små grupper skal de også spørge ind til hinandens sommeroplevelser. Der kommer en
invitation til stueforældremøde i september.
Trommehvirvlen har givet en mappe med hjem, hvor de skulle tegne oplevelser fra ferien, det
kunne nok have været formidlet bedre til forældrene, da kun 1 barn har haft den med retur 😊
Stuen arbejder også med, at børnene fortæller hinanden om hvad de har oplevet. Cassiopeia
har smittet Trommehvirvlen med ideen med at gå ture hjem til børnene og fotografere
børnene foran hoveddøren.
Cassiopeia har modtaget nye børn og brugt tid på at sætte på plads efter gulvrenoveringen,
ligesom de snakker sommeroplevelser med børnene i små grupper.
Vuggestuen modtager nye børn og voksne og børnene er glade og vil gerne være ude.

Pkt. 6. Sommerarrangementer
Dels bør vi evaluere sommerarrangementet og se på hvad der fungerede godt og hvad der
fungerede mindre godt.
Dels skal vi, som vi besluttede på sidste møde, lave en brainstorm på ideer til hvordan
sommerarrangementer kan afholdes.
Beslutning:
Øllebjerg var en rigtig god afslutning, det var hyggeligt, og godt med naturbingo.
Med egen madkurv var det godt man selv kunne bestemme hvornår man ville spise.

Ideer til kommende sommerarrangementer:
•
•
•
•

Man kunne holde en høstfest i eftersommeren slut august, også i fortsættelse af grønne
spirer.
Et påskearrangement, med æggejagt
Et arrangement som afslutning på OL i OL år, hvor vi alligevel holder OL i børnehaven.
En god ide at man prøver at koble ”sommer”-arrangementet sammen med de
aktiviteter vi laver sammen med børnene op til.

Vedr. arbejdsdagen, så aflyser vi den i år, og flytter den til foråret. Vi talte om, at lave en
cykelbane og kun det til næste år. God tid ca. en måned før skal indbydelsen ud.

Pkt. 7. Forældreforeningen
Nyt fra forældreforeningen.
Beslutning:
De har et arrangement, den 31. august med sørøverdag med skattejagt og andre spændende
til. På boldbanen. Indbydelsen bliver delt ud i dag eller i morgen knap en måned før 😊
Halloween-fest 25. oktober.
Forældreforeningen er ved at udarbejde principper for hvad Busters Verden kan søge.

Pkt. 8. Orientering om hygiejnerapport
Nina vedhæfter den hygiejnerapport som er udarbejdet af sundsplejersken før sommerferien.
Evt. spørgsmål til afklaring.
Beslutning:
Den er behandlet i personalegruppen og den er jo positiv og med den lille ændring vedr. brug
af engangsforklæder ved bleskift.

Pkt. 9 Eventuelt
Intet under eventuelt.
For referatet: Nina Topsøe

