
Referat 

Forældrerådsmøde 

Torsdag d. 6. december 2012, kl. 18:30 til 20:00  

Fremmødte: Helle Petersson (medarbejderrepræsentant), Heidi Larsen, Teresa Heiberg 

og Tommy Olivenlund (Daglig Leder) 

Afbud: Vibeke Tillisch, Anne-Marie 

Referent: Tommy Olivenlund 

 

1. Velkommen 

Tommy bød velkommen og gennemgik kort dagsorden.  

 

2. Godkendelse af referat. 

Ingen bemærkninger til referatet, godkendt.  

 

3. Status for Byggeren 

 

Personale 

Der en god stemning blandt personalet, alle glæder sig til næste års opgaver. En 

del personale har optjent timer som afvikles i december, andre har valgt af få 

timer til udbetaling. 

 

Ansættelsesudvalget gennemførte samtaler d. 29. oktober, og ny medarbejder  

Ida Voltzmann er startet d. 3. december i det kreative værksted. 

 

Anne-Marie vores inspirator, igangsætter, idéskaber og ikke mindst kreative 

medarbejder har efter 27 år valgt at gå på efterløn, og har sidste dag 21. 

december 2012.  

 

Børn og unge 

Der er et fortsat et godt fremmøde på Byggeren, fritidsklubben ligger i gennemsnit 

på 100 til 120 medlemmer om dagen, hvor juniorklubben har 20 til 25 om aftenen. 

Værkstederne er godt besøgt, personalet melder om god stemning og mange 

glade børn og unge.  

 

Medlemstallet er uændret siden ultimo oktober, hvilket betyder at fritidsklubben 

har 192 børn og juniorklubben har 70 unge. Byggeren har pt. modtaget 60 3 

klasses indmeldelser til start april 2013.  

 



Projekter internt/eksternt 

 

Internt 

Nyt køkken og café miljø er nu i den sidste del af beslutningsfasen. Vi har 

forhandlet prisen på plads og afventer tilbagemelding for, hvornår projektet 

starter. Planen er at projektet skal være færdigt medio marts 2013.  

 

Juniorklubben: Efter stor indsats fra forældrerådet, samt personalegruppens 

bekymring for målgruppen er det beslutte, at Juniorklubtilbuddet forbliver på 

Byggeren i sin nuværende form.  

 

Eksternt  

Inge projekter. 

 

4. Områdebestyrelsesmøde  

 

Heidi Larsen orienterede om Områdebestyrelsens arbejde og de kommende 

opgaver i Klub Egedal regi. Områdebestyrelsen er pt. optaget af klubbernes brug 

af Facebook, Sundhedspolitikken og Juniorklub begrebet. Referat er lagt på 

Byggerens hjemmeside.  

Nyt møde i Områdebestyrelsen er berammet til tirsdag d. 29. januar 2013 og 

afvikles her på Byggeren. 

   

5. Planlægning af kommende rådsmøder 

 

Næste møde er berammet til tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 18:30-20:00 

 

6. Evt. 

 

Vi drøftede evt. skift af dyrelæge, nuværende er meget dyr. Helle undersøger 

muligheden. 

 

Vi havde en god samtale om brugen af tablets, hvor mange har klubben og hvad 

bliver de brugt til. Klubben har pt. 6 tablets hvoraf 5 benyttes i caféen til spil og 1 

er på prøve i Musikken/Multiværkstedet. I musikken benyttes den til 

dokumentation for den igangværende opstart og tilblivelse af div. Bandt.  

 

Multiværkstedet har brugt den til dokumentation for et projekt. (Projekt krattetårn 

til vore katte).                

Tak for god ro og orden 

Med venlig hilsen Tommy Olivenlund 
 


