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Forældrebestyrelsen
22.03.22

Dagsorden til møde d. 29.03.22
Kære forældrebestyrelse
Det første møde i 2022 efter konstitueringen. Takket været jer har vi en masse punkter og
spændende snakke, at tale ind i.
I budgettet kan man læse, at der er lavet en stor nedskæring i fritidshjemmets timer. Det
skyldes at vi under corona måtte dele børnene i mindre grupper og morgen-åbne to separate
steder. Disse tiltag har medvirket til et stort overforbrug af timer, som er bortfaldet med de
lempede corona restriktioner.
Jeg glæder mig til at se jer 😊
1. Godkendelse af referat fra sidst : Godkendes.
2. Genåbning af buget: Der skal sparres 30 mill. på området børn og unge. 7,2 på
dagtilbudsområdet. Vi skal finde på forslag til steder der kan spares, således at der er
noget at vælge imellem. På sidst afholdte lederseminar er der kommet forslag der
sendes ud i høring hos institutionerne d.21/4. Vi skal nok være forberedt på at kæmpe
for fritidshjemmets fremtid. Forælder bestyrelsen sætter sig sammen inden d.21/4 og
laver et skriv til børn og unge. Samme dag er der MED møde, hvor vi laver samme
øvelse. Kl.16.00 sætter forælder bestyrelsen sammen og kommer med et samlet
høringssvar.
3. Madordning: Skubbes til næste møde.
4. Julen: Skubbes til næste møde.
5. Minimumsnormeringer: Vi bruger størstedelen af vores budget på hænder. Det er hele
tiden en balancegang mellem at have hænder nok og også have nok faglært personale.
Forælder bestyrelsen opfordrer til at personalet bruger forældrene til specifikke
aktiviteter. Vi opfordrer på aula til at forældrene er mere specifikke på hvornår der
bliver holdt sommerferie. Forældrebestyrelsen laver også et skriv.
6. Fjernsynspolitik: Som udgangspunkt er det muligt at bruge ipad om fredagen.
Personalet er opmærksomme på, at der skal være en specifik og pædagogisk grund til
at der sættes fjernsyn/ipad i gang ellers. Ligeledes hvad der vises. På morgenfritten er
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det som udgangspunkt muligt at se fjernsyn om morgenen eller at spille på sin telefon.
Vi ser på om det er en ide at fjernsynet slukkes helt og om der måske skal laves en
form for legepatruljer af de store børn. Der skal være et decideret skriv om
morgenfritten på hjemmesiden.
7. Tavshedspligt – Jeg har papirerne med til underskrivelse
8. Økonomisk overblik: Vi prøver at køre i nul, altså ikke generere et overskud, for ikke at
give det indtryk, at vi kan bruge evt overskud som en spareøvelse. Pt. er vores
personale forsikringer også steget. Vi skal betale en væsentlig større del selv ud af
vores nuværende budget.
9. Retning for fremtidens Skovbrynet (i forlængelse af sidste møde): skubbes til næste
møde.
10. Profil/tanker/værdier: Skubbes til næste møde. Vi tager det ligeledes op på et af de
næste personalemøder.
11. Referat: Vi læser som udgangspunkt op efter hvert møde, så alle kan give deres besyv
med om alt er kommet med. Ellers sendes det ud og alle har så 1 dag til at komme
med bemærkninger.
12. Indeklima på Bierne: Vi skubber det til næste møde.
13. Piger/drenge: Vi har gjort os pædagogiske overvejelser angående opdelingen af drenge
og piger. Alle aktiviteter er åbne for alle uanset om de er drenge eller piger.
14. Solcreme (I giver ikke solcreme på): I corona tiden har vi som udgangspunkt ikke
givet solcreme på, men opfordret til at forældrene gav børnene en solcreme på der
kunne holde hele dagen. Det har vi forsat med, da det både er mere hygiejnisk og
frigiver voksenhænder. De børn der har særligt behov for at blive smurt ekstra, skal vi
selvfølgelig nok tage os af.
15. Vennefamilier til nytilflyttere: Vi følger op på det.
16. Ved forældremøder skriver vi ud til forældrene om der er emner de ønsker at vi tager
op. Det kan f.eks være et fagligt oplæg om hvordan det er at være en bestemt alder.
17. Sørbymarkedet: Vi har behov for at få sponsorer til at reklamere på vores
sørbymarkedstrøjer. Line undersøger tilbud på trøjer og tryk og Lene finder øvrige
oplysninger. Forældrebestyrelsen påtager sig opgaven at finde sponsorer.
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