
Referat forældrerådsmøde 20-01-2016 

 

Til stede: Thomas, Nicolaj og Hamid 

 

Orientering: Hamid fortæller at Byggeren har igangsat forskellige tiltag. 

Nyhedsbreve og SMS system er sat i værk. Alle forældre modtager et nyhedsbrev en 

gang om måneden. Ligeledes sender Byggeren en SMS, når der er arrangementer og 

events. 

Årshjul for 2016 er udarbejdet og bliver sat op på hjemmesiden. 

Hamid oplyser at indmeldelsestallet for aprilbørn er oppe på 60. Det forventes at 

tallet vil stige. 

Hamid orientere om at Byggeren gik ud med et underskud på løndelen i 2016. 

Underskuddet er dog udlignet i det samlede regnskab for klub Egedal. 

Etablering af ny boldbane er stadig ikke iværksat. Byggeren afventer materielle liste 

fra Nicolaj og herefter er der i forældrerådet, stemning for at lave en arbejdslørdag, 

for at etablere banen. Hamid kontakter Nicolaj vedrørende liste. 

 

Thomas har været til møde med resten af områdes-bestyrelsen. De har 

sammenstemmende pointeret vigtigheden i at bevare klubberne og aftentilbuddet i 

kommunen. Ligeledes er sagen omkring skolepædagogernes udfordringer på 

skolerne taget op. 

Thomas oplyser at områdes-bestyrelsen har haft en dialog med skolen omkring 

tema uger. Der har været en drøftelse om at inddrage klubberne i arbejdet omkring 

temauger, således at børnene kan arbejde videre med de forskellige temaer, efter 

skolen, på de forskellige klubber. 

Hamid orienter om at der er oparbejdet et godt samarbejde med skolelederne og at 

pædagogernes frustrationer og udfordringer tages op på ledelsesniveau. Alle 

skolepædagoger har haft samtaler med deres respektive skoleleder og er blevet hørt 

i forhold til deres kompetencer og ønsker. 



Hamid oplyser omkring medarbejdere situationen. Camilla er genansat i 

tidsbegrænset stilling på 10 timer om ugen. Ligeledes har Byggeren fået en PAU 

studerende og skal på sigt have en frivillig medhjælper. 

Thomas tilbyder at undersøge muligheden for ”flexjobber”, således at Byggeren kan 

få tilført ekstra ressourcer. Hamid og Thomas snakker videre omkring dette, over det 

næste stykke tid. 

Forældrerådet har besluttet at afholde et forældremøde den 4. april, for de nye 

forældre. Her skal der vælges nye medlemmer til forældrerådet. Derefter vil det nye 

forældreråd konstitueres på et møde, den 12.april.  

Referent: Hamid 

 

 


