Forældrerådsmøde - Børneuniverset
mandag d. 26. Maj 2016
kl 17.00-19.00
Dagsorden

Referat

1.Velkomst ved Henrik.
2. Opfølgning på referat fra 22/2 2016.
3.a. Tilmelding/frameldning i SFO på skolefri dage. Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag var der mødt
2 pædagoer op, men der kom ingen børn - hvilket
giver masser af frustrationer, men der er også en
økonomisk bagside og tid fra børnene, da de 2
pædagoger skal have fri på et andet tidspunkt. Der
bliver drøftet vigtigheden af at forældre får meldt
rigtig tilbage til SFOen, om barnet holder fri eller
ej, og hvad der ellers kan gøres for at forældrene
på det. Der bliver foreslået sms-service, lign man
får fra evt tandlægen.

3.b. Lejr - Forældrehjælp

3.c. Orientering fra projektgruppen "Børns
sprogbrug"

Fantastisk lejrtur som børnene har snakket meget
om. Det er første gang alle børn i SFOen er med,
hvilket var en rigtig god oplevelse. SFOen satser på
at gøre det samme til næste år,engang i den sidste
halvdel af maj, der vil man prøve at få et sted hvor
alle børn kan sove indenfor - evt en folkeskole i
herning . Der skal lyde en stor tak til de forældre
der hjalp på selve turen med madlavning og
oprydning, hvilket gav personalet noget mere tid
sammen med børnene - det var en kæmpe
hjælpe.

Gruppen har været sammen 2 gange, hvor der er
poppet en masse ideer op, der er fremlagt for
skolebestyrelsen og de har "nikket ja" til de mange
gode forslag. Det er et længere varende projekt,
der kommer i gang i løbet af næste skoleår, hvor
forældrene skal involveres evt ved foredrag. Det
er også meningen af det skal kobles sammen med
skolens vision liv, lyst og læring. Men det er
forskelligt, hvad årgangene kommer til at arbejde
med.

3.d. Herning kommunes Indklusionsstrategi
Henrik orienterer. Der er udgivet en folder om
Herning Kommunes inklusionsstrategi 2016-2020.

4.a. Orientering om status på byggeri for
Klatretræet og Skole/SFO:

4.b. Åbningstider i Klubben. Undersøgelse af
behov.

Der er nedsat 2 udvalg, en inde udvalg og et ude
udvalg og de er så småt i gang med at udarbejde
den bedste mulige løsning - hvor det derefter skal
godkendes igen.
Der er et X antal timer, som klubben må have
åbnet. Lige pt er åbningstiderne man-tors 6.2016.50, fre 6.20-15.00. Der vil blive lavet en
undersøgelse af forældrenes behov for pasning
inden sommerferien.

5. Orientering fra skolebestyrelsen v. Henrik
Referat fra skolebestyrelsen ligger på skoleporten
Hansen
6. Kom. Arrangementer - Sommerfest datoforslag
Holder fast ved d. 9. september til sommerfesten.
d. 9. september.
Vi rykker næste forældrerådsmøde til d. tors 23/8
7. evt.
kl 17.00-19.00

