Referat fra konstituerende forældrerådsmøde i
Børnehjørnet/Skattekisten d. 1.5.2017
I mødet deltog: Lise Marie Thorsboe, Berit Fscher, Dennis K. Aabo, Stina Bredahl, Mie Jensen,
Ninna Olsgaard og Katja F. Jensen og pædagogisk leder Marianne T Hansen
Mødet fandt sted i Børnehjørnet.
Vi indledte mødet med at gennemgå standardforretningsorden for forældreråd og
aftalte følgende:
Stina Bredahl blev valgt som formand for forældrerådet. I samarbejde med Marianne er det
formandens opgave at sørge for at der bliver udarbejdet dagsorden til alle møder og at sikre at
referaterne fra møderne bliver tilgængelige for alle forældre på NemBørn.
Dagsorden vil indeholde faste punkter og hvert møde afsluttes med en opsamling af punkter til
kommende møder.
Kommunikation mellem forældreråd og de øvrige forældre kan foregå gennem formanden eller
de øvrige forældre i rådet. Oversigt over rådets medlemmer og kontaktoplysninger udarbejdes
snarest og lægges ud på NemBørn. Marianne afventer mails med foto og
kontaktoplysninger.
Marianne understreger at hun forventer at de enkelte forældre altid henvender sig til hende
hvis der er noget de ønsker at drøfte vedr. Skattekistens/Børnehjørnets dagligdag eller
børnenes trivsel og udvikling. Mariannes kontaktoplysninger er 30352173 eller
mthan@naestved.dk
Vi drøfter udelukkende generelle problemstillinger og udfordringer. Der vil ikke kunne drøftes
personsager eller problemstillinger vedr. et enkeltbarn i forældrerådet. Alle medlemmer i
forældrerådet har tavshedspligt.
Rådets øvrige medlemmer repræsenterer forældrene i Skattekisten/Børnehjørnet. På
nuværende tidspunkt mangler vi en suppleant, gerne en forældre fra Skattekisten således at
forældrene er ligeligt repræsenteret. Marianne går videre med dette.
Vi aftalte 3 møder som ligger i forlængelse af områdebestyrelsesmøderne således at der også
sikres en smidig kommunikation mellem områdebestyrelsen og forældrerådet.
Kommende mødedatoer er:
26.6 i Skattekisten, 4.9 i Børnehjørnet og 6.11 i Skattekisten. Marianne indkalder til disse
møder i Outlook. Suppleanten deltager hvis de øvrige medlemmer er forhindrede.
Der udarbejdes referat fra alle møder. Marianne skriver referatet som rundsendes til rådets
medlemmer efterfølgende. Kommentarer og synspunkter kan fremsendes inden for 5 hverdage
hvorefter referatet betragtes som godkendt og lægges ud på NemBørn.
Forældrerådets opgave er at blive inddraget i alle sager der vedrører forholdende i den
konkrete enhed. Forældrerådets øvrige opgaver og kompetencer fastlægges i principper og
rammer i områdebestyrelsen. Forældrerådet har 2 repræsentanter samt suppleanter i
områdebestyrelsen. Disse er: Stina, Mie og Katja.
Kommunikation mellem områdebestyrelsen og forældrerådet sikres af disse medlemmer og der
vil altid være at fast punkt på dagsorden med ”Nyt fra områdebestyrelsen”

Forældrerådet kan træffe beslutning om forældrearrangementer for husets børn og forældre.
Forældrerådet kan indhente forstærkning til arrangementer ved at nedsætte et
aktivitetsudvalg hvor alle kan bidrage med arbejdskraft til et enkelt arrangement.
Vi aftalte at der inden sommerferien afholdes forældrearrangementer i begge institutioner.
Invitation til dette sendes på NemBørn.
Arrangementerne skal medvirke til at informere forældrene om hverdagen i husene her og nu,
indeholde en proces med fokus på at input og ønsker til forældrerådets fremadrettede arbejde
og have en social dimension, hvor vi kan hygge os sammen inden alle går på sommerferie. Det
er muligt at Skattekisten afholdes 2 arrangementer da de allerede har planlagt forårets
forskellige aktiviteter ude i Tybjerg.
Herefter drøftede vi følgende:
Generel orientering fra begge huse.
Marianne er blevet taget godt imod og ser frem til et konstruktivt samarbejde med alle i begge
huse. D. 2.5 afholdes af personalemøde med fokus på ”Gensidige forventninger ifm ny leder”.
På mødet taler vi også om de forventninger som Næstved kommune har til det pædagogiske
arbejde.
Skattekisten:
Har sagt farvel til de fleste skolebørn og er nu nede på den almindelige normering igen. Det
betyder at Sanne går ned i tid på 21 timer om ugen.
Marianne holder pædagogisk rådsmøde med Berit og Hanne d. 15.5 med henblik på at drøfte
fremtidsplaner for begge stuer.
Hanne er i gang med ”miniaturvejlederuddannelse” projekt Dansemyg som er et nyt tiltag i
område Nord. Formålet med uddannelsen er at skabe mere fokus på det pædagogiske arbejde
med natur. I løbet af uddannelsen får Hanne små hjemmeopgaver som skal laves sammen
med børnene. Uddannelsen løber over 10 dage i løbet af det næste år.
Der kommer nye børn i Skattekisten løbende henover efterår og næste forår.
Børnehjørnet:
Også i Børnehjørnet har vi sagt farvel til skolebørnene. Det betyder at Bettina går ned i tid til
21 timer. Der er desværre ikke så mange nye børn på ventelisten hvorfor vi er nødt til at kigge
på organiseringen af det pædagogiske indhold i hverdagen og fordeling af personaleressourcer
på stuerne. Marianne afholder pædagogisk rådsmøde med Hanne, Karin, Conny og Jeanette d.
15.5. På mødet tager vi hul på drøftelser af en ny organisering som kan træde i kraft til
august.
Alle forældre orienteres ved det tidligere omtalte forældrearrangement inden sommerferien.
Kommentarer fra forældrene i rådet:
Forældrene ønsker at der kommer mere fokus på pædagogiske aktiviteter ude i naturen. Både
ture ud af huset og udeaktiviteter på legepladserne. Det er også vigtigt for forældrene at der
bliver arbejdet mere med børnenes sociale dannelse og sproglige udvikling.
Ligeledes ønsker forældrene synlighed af aktiviteter i form af en årsplan samt løbende
dokumentation af formålet med de forskellige aktiviteter.
Forældrene gør også opmærksom på vigtigheden af at tage godt imod nye børn og forældre,
og i brev informere dem om hvilke pædagogiske aktiviteter, der lægges vægt på i hhv
Skattekisten og Børnehjørnet. Det er også vigtigt at de nye børn introduceres til de øvrige børn
og at kommende skolebørn introduceres til det sidste år i børnehaven.

Sidst men ikke mindst opfordrer forældrerådet alle til at bruge NEM-børn eller henvende sig
hvis der er brug for introduktion til dette. Begge enheder har også facebook grupper, hvor man
kan orientere sig om forældrerådets arbejde med reference til NEM børn.
Nyt fra områdebestyrelsen:
Stina og Katja orienterer fra områdebestyrelsens konstituerende møde.
Allan er genvalgt som formand. Områdebestyrelsen vil have fokus på kommunikationen
mellem forældreråd og områdebestyrelse, og er nysgerrig på hvordan der kan foregå
vidensdeling mellem enhederne i området og hvordan de forskellige enheder kan gøre
hinanden bedre.
Ligeledes vil områdebestyrelsen være synlig i kommunikationen med det politiske niveau, for
at gøre opmærksom på børnenes behov, særligt fordi det er valgår.
Mødet afsluttes med spørgsmål til skraldeordning, årsplaner, principper og forslag til punkter
på kommende møder.
Punkter til kommende møder: drøftelse af pædagogisk profil i begge huse? Årsplan for
forældrerådets arbejde. Kommende forældreaktiviteter.

