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Forældreråd Pyramiden
onsdag d. 10/2 2016, kl. 17.00 - 17.45
herefter afholdes fællesmøde – se særskilt dagsorden
refere

1

Godkendelse og prioritering af dagsorden

Ok

2

Kommentarer til seneste referat

Ok

3

Diverse punkter
•
• Arrangementer i Pyramiden ’16(vedhæftet) •
• Fællesspisning feb/mar 2016

Forslag til arrangementer Godkendt
Fællesspisning udskyder vi til efteråret 2016

4

Handleplan for forældresamarbejde og
inklusion
• Handleplan fremlægges (Maja og
Thomas)
• Drøftelse og handling
• Handleplan vedhæftet
• Fortsættelse af drøftelse fra mødet 1/1215
• Hvad kan forældrerådet byde ind med ?

Handleplan fremlagt og indhold drøftet.
Vi kan tænke emner som kan behandles i
nyhedsbrevene.
Vi kan ønske os omgangstone behandlet i næste
nyhedsbrev
o Herunder osse beskrive at det er en forventning
at forældre blander sig når andre børn end ens
eget, råber op eller taler ikke-anerkende.
Forældre skal gøre børnehaven til vores børnehave –
engagere sig som forældre

•
•
•

•

5

Nyt fra børnehaven
• Hverdagen i børnehaven

6

Punkter der skal bringes videre til
bestyrelsen

7

Punkter til kommende Rådsmøde

ingenting

8

Næste møde

Datoer bestyrelsesmøder:
• Mandag 21. september 2015
• Tirsdag 1. december 2015(mødet forlænges til 20.30)
• Onsdag 10. februar 2016 (fællesmøde råd+bestyrelse)
• Torsdag den 23. juni 2016, kl 17.15-20.15
(fællesmøde for forældreråd og-bestyrelse)

•
•
•
•

Pt en lille overbelægning frem til maj
Der søges pt efter bygningsmæssig løsning, så denne
overbelægning ikke bliver vedvarende
Fællesarrangement ønskes kun arrangeret for de
kommende skolebørn – og først fra 2017, grundet dette
fremskredne tidspunkt.

Sted: Alle møder afholdes i Simmerbølle
Møderne er tilrettelagt således:
17.15-18.15 Afdelingernes forældreråd holder møder
18.15-18.45 Alle spiser sammen et let måltid
18.45-20.15 Bestyrelsesmøde
Dialogmøde:
Ingen møder aftalt.

Arrangementer 2016.
Mandag 8/2

Fastelavn for børnene i Pyramiden

Torsdag 28/4

Afslut store børn 17-19.30

Tirsdag 10/5

Forældre møde 19-21

Uge 21

Storegruppen i skoven hele ugen

Fredag 17/6

Bedsteforældre dag 10-12

Uge 28-29-30

Sommerinstitution

Torsdag 8/9

Høstfest

Fredag 9/12

Lucia-jule-hygge i Pyramiden

December

Julefrokost for børnehavens børn

En gang hver måned

Forældrekaffe

2-3 gange årligt

Fællesspisning

Handleplan forældresamarbejde og inklusion
Midtlangeland Børnehave.
Nu skal der udarbejdes en detaljeret handleplan for forældresamarbejde og inklusion. Handleplanen skal deles
op i relevante delmål, der alle skal kunne operationaliseres og evalueres ud fra relevante indikatorer:

Fokusområde:

Forældresamarbejde og inklusion
Mission:
• Alle børn indgår i inkluderende børnefællesskaber.
• Det inkluderende forældresamarbejde skal understøtte dette.
Vision:
• Alle børn i Midtlangeland Børnehave skal opleve, at de bliver
mødt på deres faglige, sociale og fysiske niveau.

Mission, vision og værdigrundlag

Værdigrundlag:
• Forældrene er de vigtigste omsorgspersoner i barnets liv, og
har ansvaret for barnet.
• Fagpersonalet har ansvar for at styrke børnefællesskaberne
og støtte op om barnets udvikling.
• Derfor samarbejder forældre og fagpersonale om barnets
udvikling og trivsel.
Børnehavens forældrebestyrelse
• udarbejder nærværende handleplan.
• er ansvarlig for løbende dialog om handleplanens indhold.
• er garant for at der opstilles rammer for det inkluderende
forældresamarbejde i samarbejde med de enkelte afdelinger.
• er garant for opfølgning og evaluering af handleplanen.

Hvem gør hvad?

Forældre og børnehave har i det daglige samarbejde ansvar for
• at tage vare på barnets udvikling og trivsel.
• at lære barnet at udvise en anerkendende og respektfuld
omsorg for andre.
• at støtte og prioritere de sociale børnefællesskaber, hvori
barnet indgår.
• at være gode rollemodeller.
Børnehavens ledelse har ansvar for
• at understøtte det inkluderende forældresamarbejde.
• at alle forældre løbende fortælles om betydningen af deres
bidrag til inklusionsprocessen.
• gennem nyhedsformidling at orientere forældrene om
betydningen af inklusion.
• at inspirere til udvikling af samarbejdet.
Februar 2016
• handleplanen gøres tilgængelig.
• lægges på iportalen.
• orientering om handleplan gennem afdelingernes nyhedsbrev.

Hvornår og hvordan?
April 2016
• inklusionsaften-forældremøde i april med oplæg om inklusion
og børnefællesskaber.
o herunder ideer til hvordan kan jeg støtte mit eget

o

barn.
Foredragsholder Rasmus Alenkær ?

Februar 2017
• materiale til inspiration for andre forældregrupper.
o Hvilke gode ideer og tiltag gør vi i de enkelte
afdelinger som andre kan få gavn af.
Forældre og personale i fællesskab.

Med hvem?

•
•
•
Hvorfor gør vi det?

•

Alle børn har ret til deltagelse i inkluderende
børnefællesskaber.
En forudsætning for at lykkes med inklusionen, er at
forældrene involveres i samarbejdet om inklusion.
For at skabe en bedre børnehave, hvor alle børn
o Føler sig respekteret, anerkendt og værdsat.
o føler der er plads til dem.
o føler sig som en del af fællesskabet.
Samtidig skal vi sikre pædagogerne det bedste arbejdsmiljø,
hvilket samtidig vil være til gavn for alle børn.

Forståelsen af inklusion italesættes løbende.

Hvad gør vi konkret i praksis?

Hvordan får vi alle forældrene med?
• Telefonliste findes på iportalen.
• Der hænger billeder af råds- og bestyrelsesmedlemmer i de
enkelte afdelinger.
• Gå ikke forbi et barn der er ked af det.
• Opfordre til at udvise omsorg for andres børn.
• Børnehaven sammensætter legegrupper, når de ser hvem der
leger med hvem, og opfordrer forældrene til at etablere
legeaftaler.
• Bruge forældremøde til at fortælle om hvilke kompetencer
børnehaven ligger inde med.
• Personalet bør prioritere, at der bruges tid dagligt på den lille
gode historie, til gavn for den videre samtale derhjemme – På
samme måde bør forældrene spørge til barnets dag.
• Eftermiddagsarrangement i maj for alle afdelinger, hvor børn,
forældre og personale hygger med fælleslege og snobrød.
•

Hvordan følger vi løbende op på
handlingsplanen?

•

Handleplanen drøftes og kvalificeres på det årlige fællesmøde
for børnehavens forældreråd og forældrebestyrelse.
Første gang 10. februar 2016, fremlægges indeværende
handlingsplan.

•
•
Hvad vil være tegn på, at vi er på rette vej? •

Glade børn og færre konflikter.
Glade forældre.
Glade personale.

•
Hvordan håndterer vi, hvis det ikke går den •
rigtige vej?

Gennem dialog.
Mod til at sige fra, så der gives mulighed for rettidig handling.

•

Hvordan fejrer vi succesen?

Bestyrelsen producerer et produkt:
o eks folder der beskriver, hvad det er vi har gjort i
netop vores børnehave, så andre kan få glæde af
vores erfaringer.
o årligt nyhedsbrev, hvori der fortælles hvordan det går
med børnenes trivsel.
Nyhedsbrevet skrives i december som en julehilsen
fra bestyrelsen.

Handleplan udarbejdet og vedtaget af Forældrebestyrelsen i Midtlangeland Børnehave 18/1 2016

