Dagsorden til forældrerådsmøde den 6.2. kl 8.30-9.30
Deltagere: Janni Ringgaard, Lea Dahl Sørensen, Rikke Lind, Karina Østergaard, Tina Rosgaard.
Referent: Tina

1. Godkendelse af referat fra sidste møde - Referatet er godkendt

Punkter fra forældrene
2. Åbningstider: Forældrerådet har et ønske om at foretage en undersøgelse hos forældrene
vedr. åbningstider i institutionen, så de vil derfor i den nærmeste fremtid udsende en
forespørgsel til forældrene vedr. åbningstid. Vores nuværende åbningstid er 6.15-16.35
man-tors og 6.15-15.15 om fredagen i alt 50 timer og 20 minutter, som er 20 minutter
længere åbningstid end det Herning Kommune kræver. Forældrerådet ønsker at få
forældregruppens svar på, i hvilket tidsrum, hver familie har pasningsbehov, så vi
forhåbentligt kan nå frem til den mest hensigtsmæssige åbningstid. Fra institutionens side,
er det dog vigtigt at tilføje, at hvis man vælger at foreslå en udvidelse af vores åbningstider,
kan det få indflydelse på antallet af personale, der er på arbejde midt på dagen, da vi ikke
får tilført ekstra midler selvom åbningstiden udvides. En omrokering i hvornår vi
åbner/lukker og en fortsat åbningstid på 50 timer og 20 minutter vil derimod ikke ændre på
normeringen. Da forældrerådet ikke selv har beslutningskompetence vil resultatet af
spørgeskemaundersøgelsen blive forelagt bestyrelsen.
3. Forældreinformation om legetøjsregler. Der var et ønske fra en forælder om, at få
information om legetøjsregler. Evt som en del af vores opstartsfolder.
4. Institutionens værdier, profil og forventninger til forældre
Det er meget vigtigt, at vi sørger for at profilere os på hjemmesiden i forhold til det, som vi
gerne vil kendes på blandt andet sansemotorik og natur. Der står noget om det på
hjemmesiden nu, og indenfor nærmeste fremtid, vil vores hjemmeside komme til at
indeholde principper, retningslinjer m.m.
5. Økologisk fugt og grønt
Med afsæt i artiklen 25 fødevarer er kilden til 95 % af sprøjtegiftrester i kroppen, Danmarks
naturfredningsforening.
http://www.dn.dk/nyheder/25-fodevarer-er-kilde-til-95-procent-sprojtegift/
Vi diskuterede om det var vigtigt, at institutionen serverede økologisk frugt og grønt og der
var delte meninger om det i rådet. Tina har undersøgt om man kan få økologisk frugt i
Brugsen, og det kan man godt -dog er prisen ca det dobbelte af, hvad vi giver nu. Punktet
drøftes i bestyrelsen den 22.2.18

6. Ture ud af huset og leg uden for legepladsen
Stor ros fra forældrerådet for den tur, vi var på til bondegården, men der var et ønske om,
at vi var bedre til at bruge vores omgivelser og komme på ture ud af huset fremfor at vi
altid er på den lille børnehavelegeplads. Det tager vi til efterretning, og vil forsøge at være
mere varierede i vores valg af steder, vi går hen, når vi er udenfor.
7. Frister for til- og framelding af pasning på bestemte dage/uger.
Vi drøftede fristen for tilbagemelding vedr. ferie. Det kan være svært for forældre at give
svar på et meget tidligt tidspunkt, om deres børn holder ferie i diverse skoleferier og det
kan give dårlig samvittighed. Tina forsikrer forældrerådet om, at der ikke er noget galt i, at
man evt ikke kan give et endegyldigt svar inden fristen udløber, men det er vigtigt, at man
så giver besked om, at man endnu ikke kender sin arbejdsplan og derfor ikke kan vide, om
børnene holder ferie. Der blev også drøftet om et øget fokus på at begrænse antallet af
medarbejdere på arbejde i ferierne kunne give nogle personaletimer, som kunne bruges i
hverdagene og dette er faktisk noget af det, vi gør i forvejen.
8. Status på madordningen
Forældrerådet undersøger, om der er mulighed for madordninger her i nærområdet og
indhenter tilbud, som vi kan kigge nærmere på.

Punkter fra institutionen
9. Forældrearbejdsdag, den 21.4.18.
Forældrerådet blev opfordret til at komme med input til, hvad der skulle laves på
forældrearbejdsdagen. Her blev nævnt et gelænder ned til den grå dør udenfor
institutionen, og så håber vi også, at der kan komme gang i at lave vuggestuelegeplads.
10. Hverdagen i institutionen
Vi har fået ansat Patrick som er blevet taget godt i mod. Han er en rigtig behagelig fyr at
være sammen med.
Derudover går temaet med bondegårdsdyr rigtig godt, børnene er meget deltagende og
interesserede i at lære.
11. Evt.
Der blev spurgt til om vi ville have lidt mere fokus på, at børnene fik noget at drikke - de var
ofte meget tørstige, når de kom hjem. Karina tager det med til stuemødet.

