FFO forædrerådsmøde
Onsdag d. 12.8.20 kl. 17-19 i Lillestjernen
Tilstede: Peter, Katrine, Henriette, Stine, Louise, Rikke. Afgående.
Tajs, Stefan, Irene, Brigitte, Katia, Anne Marie. Blivende
Afbud: Nashwan, Mette.
Forældrerådet samledes for første gang siden Coronanedlukningen i marts. Forældremødet, hvor der pr. tradition
vælges nye forældrerepræsentanter blev aflyst.
Derfor samledes hele rådet, både afgående og blivende til en fælles opstart.
Anne Marie og Katia orienterede om forløbet med nedlukning, nødpasning, og de forskellige fasers genoplukning.
Det generelle billede er at FFO, skole, personale, ledelse, børn og forældre har klaret perioden rigtig godt. Personalet
roses både af forældre og ledelse for stor fleksibilitet, mod, nærvær og kommunikation.
For nuværende er begge FFOafdelingerne helt åbne igen. Dog er der stadig nogle restriktioner, som bla. betyder at
strukturen i de to afdelinger er anderledes end før nedlukningen. Vi er stadig ude så meget som muligt. I begge
afdelinger har vi opdelt børnene i årgange, således at årgangene på Lillestjernen er samlet på et bestem
udendørsområde og med mulighed for at benytte enkelte indendørs lokaler. Her har årgangspersonalet planlagt leg
og læringsaktiviteter ud fra temaerne : Bål, udeliv og spil. Sport, leg og bevægelse. Håndværk og design. Børn og
voksne roterer på to-ugers basis. I Lillestjernen bliver børnene stadig afleveret og hentet ved lågerne. Den nye
struktur fungerer på mange måder godt, selvom der er små justeringer vi skal lære af. Dog er vi nødt til at bruge
vikarer til at have de ekstra hænder som strukturen kræver.
Også Syvstjerneklubben har justeret strukturen. Mange af de store børn har inderligt savnet deres vante lokaler i
klubben, hvor de kan være på værkstedet, PC-lokalet, salen og tumle. Derfor tilbyder klubben at årgangene kan
benytte to lokaler på daglig basis og de roterer pr. dag. Udendørs kan alle børn være. Nogle af klubbens planlagte
arrangementer udenfor åbningstid har vi måtte aflyse eller omdefinere. Vi har planer om nogle snarlige årgangs
grillarrangementer, hvor 3. årgang samles til pølser og grillhygge allerede i dag, torsdag. Vi synes at børnene generelt
har taget godt imod den ”nye” klub.
Derefter sagde vi farvel og tak for indsatsen til de afgående medlemmer.
Det blivende forældreråd drøftede hvordan vi skulle synliggøre os og rekruttere nye medlemmer til rådet.
Vi ønsker 2-3 nye medlemmer. Vi laver i fælleskab et opslag på AULA, hvor vi fortæller om FFOrådet, med mulighed
for at kontakte rådets medlemmer for yderligere uddybning. Der kom forslag om at næste forældrerådsmøde d.
17.9, kan afholdes som et ”åbent” møde, hvor nye interesserede kan komme og mødes med os, inden man melder
sig ind.
Der blev vedtaget en ny møderække:
Torsdag d. 17.9.20
19.00-20.00
Lillestjernen

Tirsdag d. 17.11.20
19.00-20.00
Syvstjerneklubben

Mandag d. 25.1.21
19.00-20.00
Lillestjernen

Onsdag d. 10.3.21
19.00-20.00
Syvstjerneklubben

Tirsdag d. 2 6.21
19.00-20.00
Forældremøde
med valg.

