Forældremøde i Klubben Thomas P. Hejle
Dato: 13/10 2016
Referent: Jesper
Velkomst og beretning fra leder Aage Johansen:
 Aage beretter, at vi har valgt at dele forældremødet op i henholdsvis Fritidsklub og
Junior/Ungdomsklub efter punktet ”valg til forældrebestyrelsen”.
 Personalet præsenterer sig samt deres funktion i Klubben.
 Aage gør opmærksom på, at børnene i efterårsferien selv skal medbringe mad.
 Søndag d. 27/11 inviterer Klubben på julehygge.
 Henriette fortæller, at Klubben deltager i ”Bag for en sag” i morgen fredag d. 14/10 og
henstiller til at forældrene bakker op om dette.
 Opdeling af forældregrupperne suspenderes, grundet manglende fremmøde af forældre til
børn i Junior- og Ungdomsklubben.
 Der bliver af flere forældre stillet spørgsmål til hvorfor der ikke er SSP-repræsentanter
tilknyttet privatskolerne. Aage orienterer, at det er en politisk beslutning, at privatskolerne
ikke deltager i SSP.
Valg til forældrebestyrelsen:
 Aage fortæller, at bestyrelsen skal have deltagelse af tre forældre, og at der i skrivende stund
kun er to forældre i bestyrelsen.
 De forældre der bliver valgt til bestyrelsen, sidder i en 4-årig periode.
 To forældre har meldt sig til bestyrelsen, hvoraf den ene indtræder som suppleant.
 Nyt bestyrelsesmedlem pr. 13/10 2016 er:
o Frank Tinghus Jensen
 Ny suppleant pr. 13/10 2016 er:
o Anja Lykkeby
Plenumdrøftelse omhandlende børn og unges brug af sociale medier:
 Der bliver stillet spørgsmål til hvorledes Klubben forholder sig til fritidsklub-børns brug af
Facebook. Klubbens holdning til dette er, at det er forældrenes ansvar, at vurdere hvorvidt
deres børn skal have lov til at anvende Facebook. Klubbens personale opretter ikke profiler,
men udøver heller ikke censur vedrørende hvorvidt børnene har alderen til at have en profil på
Facebook.
 Henriette orienterer om skrivelsen om de unges brug af sociale medier, herunder om
grooming og mobning.
 Det tilføjes af en forælder, at også YouTube er en platform for mobning og uhensigtsmæssigt
sprogbrug.
 Aage opfordrer forældrene til, at tage en samtale med deres børn vedrørende mobning og
grooming.
 Finn gør opmærksom på, at Børnerådet har opstillet fem punkter, som forældrene kan
anvende som rettesnor i samtalen med deres børn om de sociale medier.






En forælder giver udtryk for, at kommunikationen forældrene imellem skal holdes i hævd, når
der opstår udfordringer vedrørende digitale platforme.
Tue S henstiller til, at forældrene sondrer mellem de digitale platforme, da nogle af dem kan
anvendes til spillemæssige formål, medens andre bruges til social kontakt, og endnu andre
bruges til kontakt med mennesker børnene ikke på forhånd kender.
En forælder forespørger på muligheden for at have et forum til forældre, hvor forældre kan
drøfte udfordringer og gøre andre opmærksomme på hvilke digitale platforme børn og unge
bruger. Tue S og Jesper fortæller, at vi på nuværende tidspunkt ikke har et sådant forum, og at
forældrene skal være drivkraft i en eventuel oprettelse, da det er ressourcekrævende at være
administrator for et forum bestående af potentielt 800 forældre.

Plenumdrøftelse om Klubben generelt og indkøring af nye Fritidsklubbørn:
 Flere forældre tilkendegiver at de er imponerede over den start deres børn har fået i Klubben.
 Aage gør opmærksom på, at vi ikke altid har ressourcer til at lede efter børn når forældrene
ringer ind, men at vi naturligvis gør det såfremt det skønnes nødvendigt.
 Tue S orienterer, at der har været en fejl i Nyhedsbrevet, og at forældre der ikke modtager
mails herfra, bedes tilmelde sig Nyhedsbrevet igen.
 Finn gør opmærksom på, at vi på Klubbens Facebookside orienterer om kommende
begivenheder.
 Flere forældre ønsker, at vi anvender vores Facebookside i større grad, så informationer til
forældre kommer ud til flere, og på et medie forældrene også anvender. Tue S fortæller at vi er
begyndt at bruge vores Facebookside mere, men at vi godt kan øge frekvensen. Aage fortæller,
at det har været oppe på bestyrelsesmøde for at finde en balance mellem hvor meget tid vi
bruger, kontra forældrenes brug og modtagelse af vores kommunikationsform.
 En forælder spørger til hvorledes vi imødekommer de ændrede mødetider børnene har som
følge af Folkeskolereformen. Til dette svarer personalet, at vi har værkstederne længere åbne
og at medarbejderne har omlagt deres timer for at sikre vi kan honorere ønsket om at kunne
udnytte tiden i Klubben. Medarbejderne gør ligeledes opmærksomme på, at vi har rykket
filmen om fredagen og børnemøderne for at tilgodese de børn der har sent fri.
 Medarbejderne fortæller at de tager kontakt til skolerne når vi har arrangementer for at
orientere herom. En forælder spørger om muligheden for at forældrene selv kan tage kontakt
til pågældende klasselærere for at adspørge om muligheden for at børnene kan få tidligere fri
ved arrangementer. Dette bifaldes af personalet i Klubben.
 En forælder spørger om hvor mange bevægelsesaktiviteter der er i Klubben. Kristina skitserer
de mange muligheder der er i Klubben. Det aftales, at en aktivitetskalender skal inkorporeres
på Klubbens Facebookside.

