
 

 

REFERAT 

FORÆLDRERÅDSMØDE D. 30. NOVEMBER 2015, kl. 17.30-19.30 
TILSTEDE: Lisbeth, Lotte, Jørgen, Line, Rikke, Rasmus og Tue. 

FRAVÆR: Simin (syg) 

 

INDLEDNING 

Præsentationsrunde af alle i det nye forældreråd. 

Alle forældre repræsenterer Boesagerskolen fra 4.-6. kl. 

Vi vil appellere til forældre fra Søagerskolen og Balsmoseskolen om, at melde sig til forældrerådet, så der kan være en repræsentant fra 

hver skole i forældrerådet… Tue skriver på Facebook og hjemmesiden. 

 

KONSTITUERING AF POSTER 

Formalia for konstituering til forældrerådet (valgperiode, opgaver, procedure). 

Tue informerede. 

Valg af Formand: Lisbeth (1 år) 

Valg af repræsentant til Områdebestyrelsen (Klub Egedal): Vi spørger Simin 

Valg af repræsentanter: Line og Rikke (2 år) 

Valg af suppleanter: Jørgen og Lotte (1 år) 

Valg af referent: Tue  

 

 

MØDESTRUKTUR 

Vi besluttede at have en fast dagsorden struktur med følgende punkter: 

✓ Godkendelse af referat fra sidste møde 
✓ Sidste nyt fra personalet - info v/Rasmus 
✓ Nyt fra klubben og personalesituationen - info v/Tue 
✓ Økonomi 
✓ Områdebestyrelsen 
✓ Aktuelt emne 
✓ Næste møde (evt. punkter til dagsorden og synkronisering af dato) 

Møderække 2016 

Torsdage kl. 17.30-19.30 (25/2, 26/5, 25/8, 3/11) 

Lisbeth udarbejder dagsorden og evt. punkter til dagsorden mailes til Lisbeth. 

 

FREMTIDIGE PUNKTER 

 
Vi er nysgerrige på, hvorfor hele klasser melder sig ud af klubben.  

Vi vil gerne undersøge både hos forældre og børn, hvilke faktorer der er gældende for de børn der melder sig ud og ligeledes for de 

børn, som bruger klubben aktivt i hverdagen og til arrangementer og kolonier. 

Vi ønsker at indsamle vores data gennem et spørgeskema, som skal være enkelt og ligetil. Det skal være konkrete spørgsmål, som er 

lette at svare på, men stadig giver et output vi kan arbejde videre med. Pædagogerne kan evt. lave undersøgelsen i skolen. 

Vi skal undersøge, hvilken faktor der gør forskellen for, at børnene ikke melder sig ud. Det kunne eksempelvis være, om barnet har 

været på koloni inden for første år, har været inddraget i arrangementerne - som eksempelvis Åbent Hus, eller har skabt en stærk 

relation til en pædagog i klubben. 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPRØGESKEMA: 

- Anonym men med årgang 

- Få spørgsmål med stjerne bedømmelse eller ja/nej svar 

- konkrete spørgsmål med lette uddybende spørgsmål 

- evt. udfylde spørgeskema i skolen til UU eller som lektier til skolen  

- Spørgeskemaet skal være online (hent inspiration fra HR eller skolen, som har brugt det tidligere - Mogens fra skolen) 

 

 

INDHOLD SPØRGESKEMA: 

- Kommer du klubben 2 gange eller mere om ugen 

- Har du været på koloni med klubben i dit første år i klubben 

Tue udarbejder et udkast til et spørgeskema og undersøger, hvilke muligheder vi har for, at lave et digitalt spørgeskema. 

Input til spørgeskemaet mailes til Tue, og feedback til det endelige spørgeskema mailes ligeledes til Tue inden offentliggørelse. 

 

Vi snakkede om, at skabe et koncept med fokus på venskab og relationer. 

Kan man evt. arbejde med “store ven” tanken fra skolen - evt. en fast gruppe af store medlemmer (kunne være disp. børn 8. kl.) 

 

 

EVT. 


