
Referat fra forældrerådsmøde på Byggeren 12-4-2016 

 

Til stede: Thomas, Nicolai, Louise, Malene, Charlotte, Søren og Hamid 

Referent: Hamid 

1. Thomas er genvalgt som formand for forældrerådet. Konstituering af det nye 

forældreråd, foregik efter planen.  

2. Thomas informerer omkring forældrebestyrelsens møde med B/U udvalget. 

Bestyrelsen har påpeget de økonomiske besparelser, der kan opnås i 

klubberne. Ydermere har de brugt konkrete eksempler fra Byggeren i deres 

argumentation. Ligeledes har bestyrelsen påtalt måden man har valgt at 

tilbageføre de administrative opgaver til klubberne på. Hamid og Thomas 

orientere omkring stigning i medlemstallet i klub Egedal. Det er også drøftet 

på mødet med B/U udvalget, hvor der var forventet et fald i børnetallet. 

3. Nicolai foreslår at der bliver afholdt brandøvelser og at der bliver lavet et 

samlingspunkt i gården. Hamid bringer det op på et personalemøde og 

informere personalet. Efter møde med brandtilsynet, vil Søren arrangere 

brandøvelser for alle medlemmer. Hamid nævner at det vil være en 

udfordring, da vi sjældent har alle medlemmer i huset på samme tid. 

Charlotte foreslår at de børn der gennemgår brandøvelsen, lære det videre til 

dem som ikke er i huset. Forældrerådet vil gerne have at alle forældre 

adviseres via SMS inden øvelsen. Søren laver et skilt til samlingspunktet i 

gården. 

4. Forældrerådet er orienteret omkring et pc spil, som kan have voldelig  

karakter. Det er op til de enkelte forældre at forbyde eller tillade deres børn, 

at spille spillet. 

5. Søren orientere omkring inddragelse af forældre i dagligdagen, projekter, ture 

og arrangementer. Der er store opbakning fra forældrerådet. Der aftales at 

Hamid udarbejder en liste med opgaver og projekter, som sendes til 

forældrerådet. Forældrerådet vil se på om der evt. kan søges fonde til vores 

projekter. 

6. Hamid og Søren orientere omkring overnatninger og reglementer omkring 

dette. 



7. Hamid orientere omkring udfordringer og episoder med et barn i 

Juniorklubben. Der er igangsat forskellige tiltag for at imødekomme 

problemet og genskabe den gode stemning i aftenklubben. 

8. Hamid orientere kort omkring vores økonomi. Der er 73 nye børn, der er 

startet i april. Samlet set lyder vores medlemstal i FK på 248 børn og i JK på 80 

børn. 

Der er aftalt nyt forældrerådsmøde den 14. juni kl 18. 

 

   

 


