Forældrerådsmøde - Børneuniverset
Tirsdag d. 17. Nov 2016
kl 17.00-19.00
Dagsorden

Referat

1.Velkomst ved Henrik.

Velkommen til de nyvalgte:
Johnni
Frifeldt Westergaard (Isabella 0.A.) og Marianne
Hylddahl Henriksen (Andreas 0.B.)
Ingen kommentar

2. Opfølgning på Referat fra d. 23. August 2016
3. Konstituering
Valg af formand og næstformand.
Valg
af referent.
4.a. Kort info fra Børneuniverset.
Børnantallet i SFO

4.b. Orientering om status på byggeri for
Klatretræet og Skole/SFO.
4.c. Fremmøde i efterårsferien ift tilmeldingen.

4.d. Personale i SFO'en

Formand: Niels Peter Skøt Nielsen, Næstformand:
Johnni Frifeldt Westergaard, Referent: Lisbeth
Nielsen
I øjeblikket er der indskrivet 164 børn i SFOén det har været forventet med faldende børneantal,
da nogle af børnene i 4. klasse falder fra i løbet af
skoleåret.
Henrik Andersen orienterer herom.
Der var et stort frafald af børn der var tilmeldt
pasning i efterårsferien. Hvilket betyder at vi har
alt for meget personale på arbejde i forhold til
børneantal… disse personaletimer kunne være
brugt med stor fordel, når der var mange børn i
SFO. Der er blevet skrevet ud til alle forældre om,
hvor vigtigt det er at melde tilbage til SFO'en om
barnet skal passes eller holder fri. TIl den
kommende juleferie, vil der blive sendt en SMS ud
kort før jul, for at huske forældrene på det.

Pædagogstuderende Lasse Jespersen , starter i
halvårspraktik 1. dec 2016 .

5.a. Drøftelser.
Evaluering af Sommerfest fredag d. 9. Sept.
Rigtig godt arrangement. Fint med fernisering, så
personalet ikke skulle stå fast rundt i boder,
hvilket gav dem mulighed for at rotere rundt
blandt forældre og børn + lave en aktivitet som
dødbold, der især var godt for de børn, der endnu
ikke havde besøg af forældre. Det gik fint i boden
med kaffe og kage/pizzasnegle. 2 stk til hver for 25
kr pr pers. blot skal drikkevarer stå til sidst i cafen,
da det er lidt besværligt at gå med drikkevarerne,
samtidig med at man skal tage kage/pizzasnegle.
De 2500,- der kom ind skal bruges på en
aktivitet/ting for børnene.

5.b. Evaluering af Fyraftensmøde med
forældrekaffe i uge 40/41.

6. Orientering fra skolebestyrelsen v. Henrik
Hansen

7. Kom. Arrangementer
Bedsteforældredag fre 9. dec 2016.
Fastelavnsfest ons 22. feb 2017.
MGP fre 24. marts 2017.
Fælles SFO lejr 19-20 maj 2017

Desværre ikke nogen stor succes. Forældre kom til
forældrekaffe, men nogle tog desværre hjem
inden forældremødet. Måske er det ikke nok at
det er blevet skrevet ud til forældrene på Tabulex,
da nogle forældre sagde, at de ikke havde set
nogen steder at der var møde. Der kommer et
foreslag om, at man kunne tage det sammen med
forældremødet i skolen og forud for mødet lave
noget PR - der fortæller om, hvad det indebære at
sidde i forældrerådet i SFO'en.
Henrik Hansen er desværre forhindret i at komme
til forældremødet, derfor orienterer Henrik
Andersen. Der bliver i øjeblikket debateret om
Åbenthusdage i skolen - hvordan de evt kan
afholdes lidt anderledes.

A. Der kommer forslag om at bedsteforældredag skal
B.
være gratis. Vi oplever dog ikke nogle "sure
C.
miner" over at der skal betales. De 20,- kr det
D.
koster at være med til bedsteforældredag - kan de
evt lægges ind under betaling ved sommerfesten?

8. Fastsættelse af mødedatoer feb, maj, aug, nov Tirsdag d. 7 februar
2017.
Onsdag d. 10. maj,
Torsdag d. 17. august,
Torsdag d. 16. november. Alle dage kl. 17.00 19.00.
7. Evt.

