
Forældrerådsmøde 2.oktober 2017 

 

Deltagere : Heidi, Marianne, Rune, Charlotte, Yasmin, Malene og Hamid 

 

1. Hamid informere om økonomi og belægning. Der er et samlede forventet underskud på 

budgettet i 2017. Det skyldes tildeles demografien på de nærliggende skoler, der har medført 

færre ”nye” børn til klubstart i foråret 2017. Ligeledes har der været ophør af to fuldtidsstillinger 

og 1 deltid-stilling i 2017, som har kostet på lønbudgettet. Byggeren har dog haft en stor tilgang af 

medlemmer i løbet af sommer/efterår. Dette har medført en hel klasse fra Bækkegårdsskolen, 

som er skiftet fra Hampen til Byggeren. Trods et underskud i 2017, forventes der et godt 

regnskabsår i 2018, da demografien ser helt anderledes ud. Alt i alt ser det hele fornuftigt ud og 

der er ingen grund til bekymring. 

2. Forældrerådet bakker stærkt op omkring tilslutning til arrangementer og ture. De vil meget 

gerne inddrages og involveres i store arrangementer, ture, kolonier, og overnatninger. Ligeledes vil 

de kunne trække på deres netværk i forældregruppen. Hamid informere omkring sommerfesten, 

som var en succes for deltagerne, men en store arbejdsmæssig belastning for medarbejderne.  

Byggeren vil fremadrettet inddrage forældrerådet. 

3. Forældrerådet er informeret omkring form og ændring af fremtidig ”fester” og ”forlængede” 

åbningstider. De bakker op omkring ”festlig fredag” og ”åbent klub”. Ligeledes er der opbakning til 

skitur i 2017. Dog er der et ønske om en 3 dags tur i stedet for 5 dagstur.  

4. Forældrerådet kommer med en tilbagemelding fra de respektive klassers ”årshjul”, således at vi 

kan kordinere og planlægge Byggerens aktiviteter udenom skolernes arrangementer. 

5. Alderssvarende spil til pc og ps4. Forældrerådet er orienteret omkring KE mediepolitik og 

Byggerens holdning til aldersgrænser på spil. Byggeren opvejer altid pædagogisk, hvilket spil der er 

tilgængelig på vores pc ér og ps4. Byggeren ”nedskalere” Counterstrike, således det er mest 

børnevenligt som muligt. 

6. Marianne og Rune indberetter fra møde med områdesbestyrelsen og politikkerne i forbindelse 

med hørringsvaret. Det ser ikke ud til at der er politisk opbakning til ”SFO2” forslaget. 

Områdesbestyrelsens møde med børn og unge udvalget, har været konstruktivt og der har været 

en god dialog. Umiddelbart kommer KE fornuftigt ud på den anden side i denne omgang. 

 

7. Der er aftalt nyt forældrerådsmøde onsdag den 13. december.  



 


