
Referat forældrerådsmøde Byggeren 22/8 -2018 

 

Til Stede: Marianne, Elenor, Charlotte, Hamid, Søren og studerende Nicolai 

 

Referent: Hamid 

 

Personalet har drøftet et forslag om nedsætning af skærmforbrug. Det har vi videreformidlet til vores 

forældreråd. Alle bakker op om ideen. Der er forslået at vi lukker ned for skærm, telefon og ipad, 3 dage om 

ugen, mellem 15 og 16. Der tilbydes i stedet forskellige aktiviteter for medlemmerne. Både fysiske, men 

også kreative. Forældrerådet synes det er en god ide, dog skal vi IKKE forbyde brugen af mobil, da man skal 

kunne få fat på sit barn. 

Hamid fortæller omkring nye tiltag vedr. åbningstider, for at skabe tid til at pædagogerne kan lave 

arrangementer om aftenen og i weekenderne. 

Fremadrettet vil byggeren lukke kl 17:30 i stedet for 18:00 på hverdagene. Det vil frigøre en en del timer for 

medarbejderne fordelt på et år. 

Hamid beretter omkring konsekvensen af Brønumrapporten. Der er en god dialog omkring de forskellige 

scenarier. Marianne vil tage nogle stikord med til bestyrelsen. 

Charlotte spørger ind til vores børnemøder. Hun kunne godt ønske sig mere involvering fra børnene 

omkring tiltag og beslutninger der skal gennemføres. Hamid tager forslag og ideer med til næste p-møde 

for at implementere det fremadrettet. 

Forældrerådet vil gerne vide hvor meget vores madordningen bliver benyttet. Efter de nye tiltag og med 

ansættelsen af Mia(Madmutter), har vi rigtig mange der benytter sig af ordningen. Vi sørger for at opfordre 

de medlemmer der er med på ordningen til fortsat at benytte det hver dag. 

Personalegruppen vil gerne have forældrerådets opbakning til vores kommende skitur. Rådet vil tage det 

med i deres netværk. 

Ligeledes har vi bedt forældrerådet om at holde øje med et skurvogn, som vi kan bruge til vores 7.klasser. 

De vil igen spørge i deres netværk og vende tilbage. 

Der er aftalt nyt forældrerådsmøde 31/10-2018. 

 

   


