Forældrerådsmøde den 28. april 2020
Status omkring nedlukning og genåbning af FFOèn (Ved Anette)
Generelt har alle medarbejdere været i gang via teams. Breve til børnene blev prioriteret for lige at sende
en hilsen til børnene. Derudover fokus på overgange - mellem sol og FFO1 og modtagelse af nye børn. Sol
har været inde omkring nogle aflysninger af kolonier - lalandiatur, 5. klasse og så har overgangen til SOL
været en udfordring. Hvad kan vi gøre med børnene med den uvished, der gælder. Vil stadig gerne sige
rigtigt farvel.
Lene: En helt ny hverdag med aula, skriftligt og telefonopkald. Men hvis nedlukning var hård, har
genåbningen faktisk været hårdere med Sundhedsstyrelsens retningslinjer som ”hårde arbejdsgivere”.
Ændrede retningslinjer og instrukser, før nye kom ud. Men fantastisk, at vi har fået det op at stå med 2
meterkrav, håndvask, forberedelser etc. er imponerende. Også fantastisk at få børnene tilbage. Med den
store pensel har vi - personale, børn og forældre - været i stand til at få skabt en hverdag med glade
børnestemmer og leg. En oplevelse af at børn i særlige positioner trives – nogle faktisk bedre, end de har
gjort før. Der er færre konflikter. Små grupper og derved mange voksne.
Bekræftes af forældrerepræsentanter, der oplever meget glade børn hjemme.
Som ledelse er vi i permanent venteposition på, hvad der bliver de nye meldinger. Bl.a. også for den
kommende uge. Beslutning om åbningstider og om 4. og 5. klasser ved vi ikke noget om endnu. Når
forårsbørnene kommer, er samtlige lokaler i brug - indvendigt. Dertil kommer så udearealerne.
De nye tidlig FFO børn og overgang for 3. årgang til Sol.
Er der ressourcer til forårsbørn?
Kræver et todelt svar. Der er pres på vuggestuer etc. så overgangen er nødvendig. Men selvfølgelig også
bekymring for børnene. Når det så er besluttet, har vi en robust model med to voksne omkring 15 børn – i
tidsrummet 8-15, 12 voksne i alt. Vi har valgt at holde 18 børn fra Søndersø samlet og gør det tilsvarende
med de øvrige - med tanke på sundhedsmyndighedernes tanker om smitte. Forårsbørnene bliver placeret i
de store faglokaler - natur og teknik, håndværk og design etc. Det er en meget betryggende normering og
løsning. Desuden nyttehaver etc. Efterfølgende vil der også blive skelet til det arbejde, der har været
sammen med børnehaverne om klassedannelse.
Fra næste uge går pædagogerne ned og modtager forårsbørn, mens sol fortsætter. Sol har ikke været taget
i brug. De har været svære at tage i brug, for alt, hvad der ikke skal vaskes, skal væk eller vaskes to gange
om dagen. Men udfordring og også muligheder på SOL, hvis der bliver tale om en genåbning.
6. årgang skal der også tages godt hånd om - er blevet drøftet med SOLs medarbejdere. undervisningsdelen
har nogle udfordringer rent arbejdstidsmæssigt. Åbenheden er der i ft. fleksibilitet.
Overgangen til den næste 'klub' skulle have været i næste uge - der kommer noget senere.
Dialogmøde med skolebestyrelsen i april og forældremødet i maj.
Udskydes. Snak om udskydelse af valg til forældreråd? Ikke godt at lægge det i efteråret, for der prioriterer
forældrene klassernes forældremøder. Men hvis der bliver forældremøder, er det måske her, vi skal være
tilstede for at fortælle om forældrerådet.

Budget
FFO2-Indtægter er justeret til. Forældrebetaling til lalandia og andre ture skal retur til forældrene.
Udgifter til hygiejne - er der budget nok? Ja, på den led, at ekstraudgifter dækkes nationalt.
Eventuelle forældre henvendelser.
Ingen bemærkninger.
Eventuelt.

Charlotte spurgte til arbejdet med et tilbud til 7. klasserne. Dette skal Rasmus følge op på. En tanke kan dog
være, om interessen for at besøge Toppen vil være større hos børnene, hvis besøget ligger på den anden
side af sommerferien?
Næste møde bliver indkaldt, når der er nyt til dagsordenen. Anette indkalder.
Tak for mødet!
vh Rasmus

