
Referat 

Forældrerådsmøde 

Mandag d. 3. december 2013, kl. 18:30 til 20:30 

Fremmødte: Heidi (Rådsforman og næstformand i områdebestyrelsen), Vibeke, 

Jeanie (Forældrerepræsentanter), Helle (Medarbejderrepræsentant) og Tommy 

(Daglig Leder) 

Afbud: Bent og Maria 

Referent: Tommy  

 

1. Velkommen 

Tommy bød velkommen, kort orientering om Bent og Marias udtrædelse af 

rådet grundet manglen tid, derefter kort gennemgang af dagsorden.  

 

2. Godkendelse af referat. 

Bemærkning: Tommy gjorde rådet opmærksom på manglende referat fra 

senest afholdt møde 24. september og beklaget fejlen. Referat kunne ikke 

godkendes. 

 

3. Status for Byggeren 

 

A. Personale 

Der er ro og stabilitet i personalegruppen, humøret er på et lavere niveau 

en tideliger, hvilket skyldes usikkerheden omkring skolereformens 

indvirkning på det fritidsaktive tilbud. 

Personalet har trods usikkerheden en yderst professionel tilgang til deres 

arbejde, og beretter om tilgang til de daglige aktiviteter. Specielt dyrehold 

og udeområde mærker en markant tilgang, hvilket kan skyldes det lune 

vejr.  

 

 

B. Børn og unge 

Vi har fortsat et godt fremmøde, Fritidsklubben ligger i gennemsnit på 120 

medlemmer om dagen, hvor Juniorklubben kan præstere et femmøde på 

mellem 20-25 i aftentimerne.  

Der er fortsat gang i værkstederne og vores fysiske aktiviteter er godt 

besøgt, og det ses tydeligt at medlemmerne trives og finder tilbuddene 

aktuelle.  



 

Medlemstallet har været dalende, hvilket betyder at Fritidsklubben ligger på 

210 medlemmer og Juniorklubben har 78. 

 

Nye tiltag i 2014. Fritidsklubben udvider åbningstiden fra uge 2. mandag - 

torsdag til kl. 18:00 og fredag til kl. 17:00. Dette gøres for at sidestille os 

med de resterende klubber i klub Egedal.  

 

Cafeen vil fra uge 2. holde åben i tidsrummet kl. 14:00-16:00, det er også i 

dette tidsrum Madordningen serveres. 

 

Personalet har med baggrund i sundhedspolitikken besluttet at der fra uge 

2. ikke længere sælges Digestive kiks, og som noget nyt, er det besluttet at 

det er muligt at købe mælk i cafeen.       

 

Tilgang af nye børn med start 1. april 2014 ligger pt. på 55 fra 4 forskellige 

skoler. Vi oplever i år at 5 børn har valgt at starte 1. januar 2014.  

 

 

C. Projekter internt/eksternt 

 

Internt 

 

Energi renoveringen løber planmæssigt og forventes afsluttet ultimo 

december 2013. Vi har d.d. fået udført udskiftning af vinduerne, isoleret 

loftet i hovedbygningen. Udskiftning at lyskilder er pt. igangværende. 

 

Nyt Kaninhus 

Der er bevilliget midler til etablering af nyt Kaninhus og renovering af 

eksisterende toiletter i hovedbygningen.  

Etablering af Kaninhus forsøges gennemført i perioden 1. maj til 1. august 

2014. 

Dato for renovering af toiletter i hovedhuset er endnu ikke fastsat, det 

forventes at arbejdet udføres i 2014.  

 

 

Eksternt  

Kompetenceløft til personalet i klub Egedal i form at AMU kurser er i deres 

afsluttende fase. Stengården har været repræsenteret med en 

medarbejder. Der arbejdes på at få flere ikke uddannet medarbejdere på de 

kommende kurser i 2014.  



 

D. Juniorklubben 

Der er fortsat interesse for Stengårdens Juniorklub, og fremmødet er 

stabilt, og vi arbejder på at få flere til at benytte tilbuddet. Det er fortsat en 

udfordring at få de unge til at tilmelde sig ture og arrangementer. Som 

noget nyt har vi afholdt møde på hver klubaften i uge 48, hvilket har givet 

de unge mulighed for at komme med forslag til aktiviteter og 

arrangementer. Forslagene skal give input til aktivitetskalenderen for 2014. 

 

Et af forslagene har været at etablere muligheden for at se tv-udsendelser i 

cafeen. Vi er pt. i gang med at undersøge muligheden.    

 

Juniorklubben tager til Lalandia i uge 3/ 2014, og der er fortsat pladser. 

 

Nye tiltag i 2014. Juniorklubben holder nu åben på onsdage fra uge 2/ 2014 

og yderligere har vi besluttet at udvide åbningstiden alle aftener til kl. 

22:00. Dette gøres for at sidestille os med de resterende klubber i klub 

Egedal. 

 

E. Økonomi 

Klubben har en god og stabil økonomi og vi holder budgettet. Der er d.d. et 

forbrug svarende til 85 procent, hvilket er normalt for tidspunktet i 4 

kvartal. Vi afventer fortsat indtægter for indbetalinger til betalingssystemet. 

Grundet tilbagegang i medlemstallet efterreguleres løn og driftsbudgettet, 

beløbets størrelse er endnu ukendt. 

    

F. Skolereformen 

Der er indgået aftale om involvering af Klub Egedal i processerne ift. hvilken 

rolle fritidsklubberne får ved indførelse af skolereformen. Vi afventer det 

videre forløb. 

 

       

4. Områdebestyrelsesmøde  

 

Heidi (Rådsforman) orienterede kort om Områdebestyrelsens arbejde og i 

særdeleshed Skolereformen og de kommende opgaver i Klub Egedal regi.  

Områdebestyrelsens dagsorden samt referat kan læses via Klubegedal 

hjemmeside www.klubegedal.dk 

 

Byggelegepladsen Stengården afvikler næste møde i Områdebestyrelsen d. 

7. april 2014 kl. 17:30-20:30  

http://www.klubegedal.dk/


   

5. Planlægning af kommende rådsmøder 

 

Næste møde er berammet til tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18:30-20:30. 

 

Møderækken er herefter som følger: 11. marts, 17. juni alle møder afvikles 

i tidsrummet 18:30-20:30.  

 

 

6. Evt. 

 

På opfordring fra personalegruppen har forældrerådet påtaget sig opgaven 

at orientere forældrene til Stengårdens medlemmer, om vigtigheden i at 

bakke op om klubbens aktiviteter og arrangementer. 

 

Med udgangspunkt i samtale om mad og sundhed, drøftede vi børn og 

unges manglende indtag af morgenmad og frokost, hvilket gav anledning til 

samtale om evt. morgenåben i klubben, et idé/tiltag der er værd at bringe 

vider til personalet og Klub Egedal.  

 

I forlængelse af det nye tiltage om længere åben i fritidsklubben, blev det 

nævnt om det kunne være en idé at tænke lørdagsåben for dyrehold.  

 

 

 

Tak for god ro og orden 

 

Med venlig hilsen 

Tommy 

 


