Referat af konstituerede møde i forældrerådet
onsdag den 1. maj 2019, Busters Verden, kl. 18.30-20.30
Tilstede: Sine, Stine, Sanela, Søren, Kamilla, Natasa, Stefanie, Connie, Nadia, Johnny og Nina
Afbud fra: Amalie, Tijana
Referat:
Pkt. 1. Velkommen i Forældrerådet
Udlevering af vedtægter og forretningsorden for forældrerådet og for områdebestyrelsen. Det
er vedhæftet som bilag til dagsordnen.
Opdatering af adresselisten, hvis der er fejl i den og evt. tages billeder af dem vi ikke har
billede af.
Beslutning:
Desværre fik Nina ikke vedhæftet materialet i farten, men det er udleveret på mødet. Vi
besluttede at lægge referaterne på NemBarn som en nyhed.
Gennemgang af adresselisten som Nina efterfølgende tilretter.
Pkt. 2. Om tavshedspligten
Nina orienterer om tavshedspligten og nye medlemmer skal underskrive en erklæring om at
denne orientering er givet og man er bekendt med dette forhold.
Beslutning:
Orientering om, at personlige oplysninger er tavshedsbelagte og de to nye medlemmer har
fået erklæringen til underskrift. Den skal udfyldes og afleveres retur til Nina.
Pkt. 3. Konstituering af forældrerådet
Der skal vælges en formand for forældrerådet, og en repræsentant i områdebestyrelsen.
Beslutning:
Der skal vælges en formand for forældrerådet,
Som formand: blev Sine valgt enstemmigt.
Repræsentant til områdebestyrelsen: vi lader den gå på omgang og den 15. maj tager Kamilla i
mødet og den 17. juni tager Sine den. Herefter tager vi stilling til de næste møder.

Pkt. 4. Mødedatoer den kommende tid
Vi skal have fastlagt mødedatoer for den kommende tid. Det betyder, at vi dels skal tage
stilling til om vi helst vil mødes på faste ugedage som hidtil eller vi skal have ”rullende”
ugedage.
Tilsyneladende har vi ikke lavet flere mødedatoer, Nina medbringer en liste med forslag til
datoer, der ikke kolliderer med personalemøder og helligdage. Men der plejer at være et i
slutningen af august, et i begyndelsen af oktober og et i midt eller slut november.
Derudover skal vi finde en dato i januar med kur, en dato i begyndelsen af marts, en dato for
et forældremøde med valg i første halvdel af april og en dato for et konstituerende
forældrerådsmøde senest 14 dage efter mødet med valg.

I skal medbringe en opdateret kalender, så vi kan få mødedatoerne på plads.
Beslutning:
Vi fortsætter med at lægge møderne på onsdage kl. 18.30-20.30.
Datoer:
Onsdag den 12. juni kl 18.30-20.30
Onsdag den 14. august 2019 kl 18.30-20.30
Onsdag den 20. november 2019 kl. 18.30-20.30
Onsdag den 8. januar 2020 kl 17.30-20.30
Onsdag den 18. marts 2020 kl. 18.30-20.30
Forældremøde med valg onsdag den 15. april 2020 kl 17-19.30 som i 2019
Konstituerende møde i forældrerådet: 6. maj 20120 kl. 18.30-20.30

Pkt 5. Eventuelt
Intet til eventuelt
For referatet: Nina Topsøe

