
Referat 

Forældrerådsmøde 

Tirsdag d. 28. januar 2014, kl. 18:30 til 20:30 

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

Jeanie (Forældrerepræsentanter), Helle (Medarbejderrepræsentant) og Tommy 

(Daglig Leder) 

Afbud:  

Referent: Tommy  

 

1. Velkommen 

Tommy bød velkommen  

 

2. Godkendelse af referat. 

Ingen bemærkning til referatet af 3. december 2013, referatet blev 

godkendt. 

 

3. Status for Byggeren 

 

A. Personale 

Der er ro og stabilitet i personalegruppen, stemningen er situationsbestemt 

og humøret er på et lavere niveau en tideliger, hvilket fortsat skyldes 

usikkerheden omkring skolereformens indvirkning på klubområdet. 

Personalet har en professionel tilgang til deres daglige arbejde, og projekter 

løber som planlagt.  

 

Jobpraktikanter, Klubben har pt. 3 jobpraktikanter som hjælper til med det 

praktiske og pædagogiske i områderne Cafe/køkken, Kreativ/udeområdet 

samt renholdelse af arealet i og omkring matriklen.  

 

 

B. Børn og unge 

Vi har fortsat et godt fremmøde, Fritidsklubben har i gennemsnit 110 

medlemmer om dagen, hvor Juniorklubbens femmøde ligger på 15-25 i 

aftentimerne.  

 



Medlemstallet har været dalende, hvilket betyder at Fritidsklubben ultimo 

januar ligger på 195 medlemmer og Juniorklubben har 70, hvilket ikke er 

særegen for årstiden. 

 

 

C. Projekter internt/eksternt 

 

Internt 

 

Nyt Kaninhus 

Etablering af Kaninhus gennemføres i perioden 1. maj til 1. august 2014. 

 

Renovering af toiletter i hovedhuset er endnu ikke datosat, arbejdet 

forventes delvist udført i 2014. 

 

Opstart af filmprojekt februar, forventet færdig ultimo marts 2014. 

Filmprojektet er frivilligt og handler om, at bruge de medier vi til dagligt gør 

brug af ex. telefoner, tablets mm. Vi bestræber os som minimum at have 

en film med til klubfestivallen. 

 

Opstart af Science projekt februar/marts. Vi har endnu ikke lagt os fast på 

opgaven. Projektet fremvise på Science dagen medio maj.    

 

 

Eksternt  

Kompetenceløft til personalet i klub Egedal i form at AMU kurser. En 

medarbejder har gennemført de 3 moduler og der arbejdes på at få flere 

ikke uddannet medarbejdere på de kommende kurser i 2014.  

 

Klubbens Inklusionskoordinator er startet på Diplomuddannelsen - modul 

Inklusion og det forventes gennemført ultimo juni 2014. 

 

D. Juniorklubben 

Der er interesse for Stengårdens Juniorklub, og fremmødet er stabilt. Vi 

arbejder fortsat på at gøre tilbuddet bedre og få flere til at benytte det.  

 

Turen til Lalandia var en succes og forløb godt. Vi gentager turen i 2015. 

Vi vil forsøge at sørge for, at der ikke er sammenfald med andre 

weekendaktiviteter.  

 



Hyttetur i september. Vi undersøger muligheden og laver en forespørgsel 

blandt de unge. 

 

Nye Åbne- og lukketider er hilst velkommen, flere har givet udtryk for 

begejstring over åben om onsdag, hvilket ser ud til at blive en succes.  

 

E. Økonomi 

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

forbrug svarende til 92 procent, hvilket er godt.  

Vi afventer fortsat indtægter for indbetalinger til betalingssystemet, og der 

forventes en overførsel af vores mindre forbrug til budget 2014. 

    

F. Skolereformen 

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

rolle fritidsklubberne får ved indførelse af skolereformen. Der er kommet 

udspil til timeantal i skoleregi for klubpædagogerne, det nævnte antal ligger 

på 6-10 timer pr. pædagog. Der er indkaldt til Teammøde Skoler, SFO og 

klubber mandag d. 17. februar 2014. Vi afventer udspillet. 

 

       

4. Områdebestyrelsesmøde  

 

Heidi (Rådsforman) orienterede kort om Områdebestyrelsens arbejde. 

Skolereformen fylder fortsat meget ift. Klubegedal og fremtiden. 

 

Personalegruppen på Byggeren bad forældrerådet følge op på udbredelsen 

af og iværksættelse af Kommunens Sundhedspolitik, da der er tvivl om 

kravene opfyldes tilstrækkelig i klubberne. 

 

Personalegruppen bad ligeledes rådet om hjælp til en formaliseret skrivelse 

som kunne sætte fokus på børn og unges deltagelse eller mangel på 

samme, i arrangementer, ture og aktiviteter. Skrivelsen rettes mod 

forældrene så de kan opfordre deres børn til at deltage i klubbens udbud af 

arrangementer og ture m.m. 

   

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. 11. marts i tidsrummet 18:30-

20:30.  

 

 

6. Evt. 

 

Klubben undersøger muligheden for cykelparkering under halvtag ved 

parkeringspladsen.  

 

Klubben undersøger om boldbanen kan omdannes til skøjtebane i 

vinterperioden. 

 

 

Tak for god ro og orden 

 

Med venlig hilsen 

Tommy 

 


