Referat af ordinært møde i forældrerådet
onsdag den 20. november 2019, Busters Verden, kl. 18.30-20.30
Tilstede: Stine, Kamilla, Søren, Stefanie, Connie, Nadia, Tijana, Johnny og Nina
afbud: Sine, Sanela, Natasa, Amalie
Referat:
Pkt. 1. Referat fra sidst
Kan referatet fra det møde den 14.
august godkendes?
Beslutning:
Godkendt
Pkt. 2. Denne dagsorden
Kan dagsordenen godkendes, og er
der punkter til eventuelt?
Beslutning:
To punkter til eventuelt.
Pkt. 3. Busters økonomi og personalesituation
Nina vil orientere om:
•
•

•
•
•

Status for vores økonomi, hvor vi har fået et engangsbeløb på 60.000 som Nina
orienterer om planerne for.
Sidste nyt om udfordringen med følgerne efter vores vandskade i kælderen er, at vi
formentlig får 50.000 fra CDS i forbindelse med årsafslutningen. Dem har vi planer
med nemlig en delvis renovering af legepladsen til foråret, hvor vi også vil lægge
15.000 kr. oveni fra vores almindelige budget.
Der er ansat en pædagog på Pottemånen.
Status for sygemeldinger i praksis og i %.
Plan for ny indgang til vuggestuen – inkl. indtjekningsskærm

Beslutning:
Vedr. økonomien, så har vi travlt for vi skal nå at bruge pengene inden udgangen af 2019 – vi
har prioriteret fællesrummet samt nogle nye borde og stole til Cassiopeia og til fællesrummet,
samt 2 nye barnevogne. Derudover har hver stue fået 3000 til egen beslutning.
Som skrevet så vil vi bruge de 50.000 kr til en renovering af legepladsen.
Kristina tidligere kendt i huset som vikar og studerende er ansat som pædagog på
Pottemånen. Fra forældrerådet er der ros til de unge vikarer, som er gode til at fortælle om
barnets dag.
Alle er tilbage på arbejde igen, og hvis man ser på vores fraværsprocent så er den stadig høj
fordi de langtidssyge er medregnet, den er på 10,11%, (tidligere omkring 13), hvis de
langtidssyge trækkes ud af regnskabet er den på lige godt 6%.
Vi har fået tildelt en tjek-ind skærm til vuggestuen, der er bestilt elektriker, så der kan komme
strøm og netværk til den, når det er på plads vil der bliver skrevet ud om at

vuggestueforældre skal bruge den indgang.

Pkt. 4. Fra områdebestyrelsen
Der har været afholdt områdebestyrelsesmøder den 20. august og den 30. oktober, referater
fra begge møder er medsendt sammen med dagsorden.
Beslutning:
Der henvises til referatet fra mødet, men en nærmere uddybning må vente til Sine er med til
mødet. Umiddelbart var der ingen kommentarer.

Pkt. 5. Det pædagogiske arbejde i børnehaven og vuggestuen.
Efter loven om læreplaner er blevet justeret og Susan, Johnny og Nina, som en del af
implementeringen af den nye styrkede læreplan har været på en kompetenceudviklingsuddannelse, i Næsted kaldet ”Kom & Lær”, står vi ligesom i et vadested. Tidligere
har vi haft overordnede læreplaner som blev sat ind i en kalender som ramme. Nu har vi og vil
gerne have mere fokus på personalets refleksioner over børnenes læringsmiljø. Det betyder
ikke, at vi ikke længere vil lave forløb over et eller andet emne, det bliver bare på en anden
måde end før.
I år er det ”fortællinger” som er temaet for hele året.
Johnny orienterer om det pædagogiske arbejde på stuerne.
Beslutning:
I vuggestuen er der fokus på juleforberedelserne, lige som der er fokus på modtagelse af nye
børn og at der kommer en ny pædagog på Pottemånen.
På Cassiopeia laver de julegaver, har fokus på juletraditioner, der tages imod nye børn. Stuens
personale arbejder internt med deres roller på stuen og deres fordeling af opgaver.
På Trommehvirvlen er der også fokus på julegaver og juletraditioner og i år er rensdyr
kommet til at fylde stuens liv. Stuen har internt fokus på at observere stuens liv, og den måde
børnene leger på med henblik på at understøtte børnenes lege.
På Tryllekunsten er de i gang med ”Sprogspor i Holsted Nord” sammen med Førskolen,
Skovtrolden og Ønskeøen. Internt har stuens personale fokus på pigernes leg, når de er i
børnehave. Hvad er de egentlig optaget af? Og hvilke spor giver det personalet?
Pkt. 6. Kommende års møder
Vi skal have aftalt datoer for kommende forældrerådsmøder. I følgende forslag er der taget
udgangspunkt i datoer for i år, blot justeret ind i en 2020 kalender.
ordinært møde onsdag den 15. januar 2020 kl. 17.30-20.30 med mad
ordinært møde onsdag den 4. marts 2020 kl 18.30-20.30
Forældremøde med valg 22. april – med konstituerende møde samme aften
Sommerfest 12. juni 2020 kl. 16-19
Ordinært møde 12. august 2020 kl. 18.30-20.30
Ordinært møde 10. november 2020 kl. 18.30-20.30
Julecafe for bedsteforældre 2. december 2020 – dog skal der knyttes den kommentar til om

hvorvidt bedsteforældredagen skal være et julearrangement eller om det kunne ligge om
sommeren hvor vi kan være ude også, det drøftes pt i personalegruppen.
Beslutning:
Nå ja der var Nina så lidt bagud på point, for vi har jo allerede lavet datoer frem til
forældremødet i april med, så glem de ovenstående datoer. Forældremødet i april bliver som
sidste år med stueforældremøder før valget i vuggestuen og efter valget i børnehaven.
Vi besluttede at lave en arbejdsdag fredag den 27. marts 2020 kl 15.00-20.00 med børn
Pkt. 7. Forældreforeningen
Nyt fra forældreforeningen, personalet blev glade for beskeden om 600 kr. til julegaver til
stuerne – TAK for det 😊
Der er taget mål af julemanden så vi kan få bestilt en dragt til ham også 😊 også tak for det.
Beslutning:
Der er pt ingen arrangementer. Der kommer ønsker til julegaver fra børnehaven, og
forældreforeningen giver Nina besked om hvilken økonomisk ramme der er til det.
Pkt. 8. Pilotinstitution vedr. AULA på dagtilbud
Busters Verden, Pilegården og en mindre del af dagplejen skal deltage i et pilotprojekt vedr.
AULA for dagtilbud. Grunden til det er blevet os, er at vi ( Nina) sidder i et ledernetværk vedr.
IT og kommunikation. Nina har rakt hånden i vejret for at være med, af to grunde dels, fordi vi
bliver ”holdt i hånden” i vores opstartsproces ved at være pilot og kan få mere hjælp end vi
kan når vi ellers går i luften. Pilot opstarter 1. januar 2020 (formentlig) og ellers ville det blive
engang i sommeren 2020. Den anden grund til at Nina rakte hånden i vejret er, at Dansemyg 3
for vuggestuen går i gang slut april 2020 til april 2021 og det skal Nina være medleder af
sammen med Helen Holm naturvejleder, så for at sprede opgaverne og deres belastninger lidt.
Nina skal til opstartsseminar på Hindsgavl den 19. og 20 november 2019, altså lige op til
mødet, så der kan komme flere /andre oplysninger.
Beslutning:
Nina orienterede om det hun ved. Det vil blive et fast punkt på vores møder i foråret. Der skal
i foråret arbejdes med anvendelsesstrategi = hvordan og til hvad skal AULA bruges i
institutionerne. Forældre først og fremmest forældrerådet vil blive inviteret til at være med.
Pkt. 9. Grønt flag
Den 22. januar får alle huse i Nord et grønt flag. Det sker ved et arrangement på Rådhuset
hvor borgmesteren overrækker flagene til en dansemyg og nogle få børn fra hvert hus. Herfra
bliver det Michael der repræsenterer Busters verden og han tager et par børn med.
Samme dag når de er kommet retur til Busters Verden skal det hejses og fejres i Busters
Verden, spørgsmålet er hvordan, det har vi endnu ikke. Det kunne være med varm kakao og
boller eller lignende efter flaget er hejst. For både børn og forældre.
Beslutning:
Forældreforeningen vil gerne give f.eks. boller til om eftermiddagen eller en eller anden form
for underholdning for børnene.
Pkt. 10 Eventuelt
1: ensartethed mellem stuerne: en forælder oplever der ikke er samme regler mellem stuerne
f.eks. i forhold til legetøjsdage /ting til at få tryghed med i overleveringen, men også med
navne på garderober om forældrenes navne står der eller ej / hylder over garderoberne. Det
vil vi naturligvis tage op i personalegruppen om vi har for forskellige regler /praksisser som
vi skal regulere på, og melde tydeligere ud uanset om vi ændrer noget eller ej.

2: Spørgsmål om hvorfor den studerende altid er på samme stue, det spørgsmål kan gange
enkelt besvares med at det er en normeret fast stilling, som hvis vi skulle rykke det mellem
stuerne ville give uro på ikke bare en stue men flere stuer.
Snak om modtagelse på stuerne er god nok – det tager vi også op på personalemødet.
For referatet: Nina Topsøe

