Forældrerådsmøde torsdag d. 28.11.2019 kl. 17.30-19.30 Syvstjerneklubben
Tilstede: Katrine, Brigitte, Tajs, Stine, Irene, Mette, Katia, Anne Marie, Henriette.
Afbud: Naswan, Rikke, Peter, Louise, Stefan,
Dagsorden/referat
1. Nyt fra ledelsen
-

Orientering om driftsøkonomi

Det har hængt godt sammen, selvom der er brugt 160.000 på møbler til klasserne på Lillestjernen og der
er afsat ca. 50.000 til legepladsprojektet. Da projektet bliver lidt dyrere end ventet, vil vi selv spæd til, så
vi ikke skal fravælge legeredskaber. Nogle legepladsting vil først blive etableret i det nye år. Vi
forventer også næste år at afsætte et større beløb til klassemøbler.
- Orientering om personalesituationen.
Alle stillinger er besat. Dog håber vi at kunne ansætte en fast person i klubben, som supplement til Leo
der er gået ned i tid.
- kommende skolestartere, herunder ny overgangskanon og procedure for særoverleveringer
Vi forventer at få 67-68 microbørn. Proceduren for skoletilmelding og overgange er rykket frem, således
at vi får besked ca. 1.12. Det er en stor hjælp for os at vi kan starte arbejdet op tidligere. Herunder få
afholdt alle de særlige overgangsmøder i god tid. Furesø har fået en ny overgangskanon, der skal sikre
at børnene i overgangen børnehave-FFO lærer en fælles sang, leg og bog med rim og remser.
Yderligere er der lavet praksis for individuelle breve og en progressionscirkel, hvor børnehaverne
inden besøg i FFO arbejder med børnenes spørgsmål og forestillinger om skiftet. Vi er meget tilfredse
med den nye kanon, og er overbeviste om at bla.. Simpelheden vil kvalificere overgangsarbejdet
yderligere.
2. Nyt fra afdelingerne
-

Syvstjernenklubben

-

Kommunal arbejdsgruppe om PEGI-vejledning og gaming

-

Forsøg med særlige gaminghold Blev drøftet sammen med pkt. 4.

Der er nedsat en kommunal arbejdsgruppe, bestående af FFOledere, pædagogisk IT-konsulent,
udviklingskonsulent og medarbejdere. Målet er at udfærdige en digital pædagogisk strategi for
FFOområdet. Herunder hvordan vi kvalificerer og skaber fornuftige standarder for fx gaming og Esport.
Forældrerådet bakker op om klubbens prøvehandlinger ifht. at etablere gaminghold med forældretilladelse
til at anvende 12+ spil.- Forældrerådet diskuterede desuden hvordan vi, udover Gaming og Esport, kan
iværksætte initiativer der kontinuerligt støtter god digital dannelse. Herunder foredrag, workshops for
både børn og forældre. Forældrerådet opfordrer til at FFOleder undersøger om det kan inkluderes som en
del af den kommunale arbejdsgruppes virke at planlægge og facilitere sådanne initiativer.

Lillestjernen
-

Status legepladsrenovering
Legepladsen forventes færdig til indvielse i næste uge. Der har desværre været nogle uforudsete
udgifter. Vi har dog selv sparet økonomi op til at dække ind og sikre at hele projektet kan
gennemføres. Ikke alle ting leveres inden jul.

-

Sprognetværk
Ligesom på det digitale område, vil der blive nedsat en tværkommunal sprognetværksgruppe.
Hvor Pia J og Mette fra Lillestjernen vil deltage. Gruppen har til formål at kvalificere og videndele
ifht. sprogstimulerende indsatser.

3. Digital dannelse – hvordan sikres fortsat god implementering af institutionens mobilstrategi? (se
pkt. 2)
4. Hvordan bakker vi op om børnenes fortsatte interesse for og tryghed ved at anvende klubbens
tilbud
Drøftelse af børnenes brug af klubbens tilbud og aktiviteter. Vi arbejder med at skabe et godt overblik for
børn og forældre. Evt. gennem en månedsoversigt i AULA. Ligeledes skal vi have en opmærksomhed på
om især de yngste børn har brug for mere invitation til at deltage.

5. Evt.

