Dagsorden Forældrerådsmøde
Data om mødet

Mødedeltagere:
Forældrerådet, Martin Pilemand

Dato: 12.12.2017
Afbud: Marlene Karlsson

Tid: 17.00 – 19.00
Sted: Østofteafdelingen, mødelokalet ved kontoret
Forbered:

Gæster:

Medbring:

Referent: NH

Forplejning: Kaffe, the og vand

Dagsorden

Fraværende: Dan Sørensen, Martin Pilemand Leona
Sanne Erlingsson.

Delmål

Varighed

Referat

1.

Valg af ordstyrer

WF

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Infofolder

Drøftelse af den infofolder, som forældrerådet
har arbejdet med siden sidste møde

Udskydes til næste møde. Gitte og Louise er
tovholdere for et oplæg til infofolder, som vi
gennemgår, inden vi sender det ud til
forældrene til udtalelse dér.

4.

Info fra Forældrebestyrelsen

Orientering

Rundtur til de forskellige institutioner.
Temadrøftelser om forskellige tiltag.
Kostpolitik
Fri for mobberi (her er Nete tovholder)
Vi skal finde anden dato til vores møder,
således at der kan arbejdes med input fra
begge bestyrelser.

5.

Forældre-samarbejdet

Drøftelse

SMS i skolen virker. Det får forældrene til at
reagere på vores beskeder på intra.
Der skal være mere fokus på at skole/hjemsamtalerne kører ens i de to teams.
Datoerne for skole/hjem-samtalerne skal
meldes ud i starten af skoleåret. Det står WF
for. Tilmeldingerne skal sendes ud før.
Der er forældre, der godt kunne tænke sig, at
der blev afholdt forældremøde i SFO.
Det er dejligt at se, at SFO’en er begyndt at
bruge deres tavler til info til forældrene om

det, der sker i SFO.
Drøftelse af en episode i SFO, hvor en elev var
udsat for en grænseoverskridende oplevelse.
Der er taget hånd om episoden i SFO.
Der er i gang i ændringer i SFO – der udvikles

Der skal være en bedre kontakt mellem
forældre og ansatte. Dette tages op på
personalemøder.
Alle skal huske at besvare mails.
Dagtilbud plejer at holde forældremøde i
februar/marts måned. Kommer der det? Der
skal afholdes valg til dagtilbudsbestyrelsen.
Nete står for det
Forslag om et fælles forældremøde med et
oplæg om f.eks børneopdragelse. Nete tager
kontakt til Carsten Løye.
Et forslag er at få Peter Mygind til at holde
oplæg.
6.

Næste møde

13.03.2018 kl. 17.00 – 19.00

Nete og Anne sætter sig sammen og tjekker
kalendere i forhold til møder i bestyrelsen.
Alternative datoer meldes ud.

7.

.Punkter til næste møde

De faste punkter.
Info-folder.

8.

Evt.

Ny sekretær fra 1.01.2018
Ny SFO-pædagog fra 1.01.2018

