Referat fra personalemøde torsdag den 26. oktober.

Thomas P. Hejle Ungdomshus

Tilstede: Personalegruppen, ca. 23 forældre
Fraværende: Iben
Referent: Carlo
Dagsorden:
1. Præsentation af Klubbens personale
2. Valg til forældrebestyrelsen
3. Start 1/8-børn og fra Fritidsklubben til Juniorklubben. Hvordan er jeres barns opstart i de respektive
afdelinger forløbet?
4. Slikpolitik debat. Klubben har i øjeblikket en politik der hedder 20 kr. slik / sodavand hver fredag.
Efter ønske er det måske på tide at kigge på den igen. Hvad mener I som forældre?
5. Evt.
Mødet starter, 17.06
 Aage byder velkommen
 Personalegruppen præsenterer sig selv
 Morten fortæller om vores nyansatte pædagog, Stine. Stine starten i Klubben midt november. Stine
bliver, på sigt, bindeled mellem Fritidsklubben og Juniorklubben.
Punkt 2 - Valg til bestyrelsen:
 Aage orienterer om at vi, i dag, skal have valg 3 forældre der vil indgå i forældrebestyrelsen. Der
skal også vælges en suppleant.
 Morten fortæller at bestyrelsen har mange opgaver. Morten fortæller at vi ønsker en bestyrelse der
er aktivt deltagende og en bestyrelse der gavner vores hus.
 Aage fortæller at der er 4 bestyrelsesmøder årligt.
 Der er valgt 5 nye bestyrelsesmedlemmer
Punkt 3 – Opstarten 1/8
 Aage spørger forældrene om inputs til hvordan opstarten har været. Er der noget vi skal være
opmærksomme på?
 Morten fortæller at der er første gang vi arbejder med kontaktpædagoger.
 En forældre fortæller at hun ikke ser sit barn fordi han benytter klubben til lukketid. Hun udtrykker
glæde til kontaktpædagogerne.
 Forældre spørger: Hvor finder man ud af hvem der er sit barns kontaktperson?
 Aage fortæller at vi har haft en liste hængende i Foyer’en. Aage tænker vi kan ligger informationen
om kontaktpersoner på vores hjemmeside.
 Der udtrykkes en general glæde med opstarten og huset.
 En forældre mangler flere informationer om opstarten. Der bliver spurgt hvad vores forventninger
er til forældrene?
 Aage fortæller at der fremover er en digitalisering af indskrivning af nye børn. Dette har udfordret
os. Der har været bøvl med at få alle informationer på Klubbens nye medlemmer.
 En forældre fortæller at hun mangler information om hvilke aktiviteter hendes barn laver. Denne
forældre mangler også information på hvem kontaktpersonerne er.
 Morten fortæller at vi bør tage kontakten på de forældre der har børn med særlige behov.
 En forældre spørger om man bør orienterer personalegruppen om barnets interesser.
 Der bliver talt om at klubben kan være et fristed og et hvil fra en ellers travl hverdag.
















En forældre udtrykker tilfredshed med sit barns opstart, trods barnet startede midt i et skoleår. Der
bliver spurgt om hvordan medlemmerne får information om hvordan dagen ser ud.
Aage orienterer at dagens aktiviteter, samt hvilke pædagoger der er på arbejde, kan findes på
tavlen i Foyer’en.
En forældre udtrykker en problematik for medlemmerne der kommer fra Den Classenske
Legatskole. De har sent fri og forælderen oplever at værksteder bliver lukket og maden er udsolgt.
Finn fortæller at vi er opmærksomme på at de medlemmer der kommer sent i Klubben. Det er
svært at vide hvor lidt og hvor meget mad der skal laves.
En forældre fortæller at hans barn mangler information om hvilke værksteder der er åbent.
Vi får ros for at vi har en bordtennistræner i huset.
Aage fortæller at vi ca. en gang om måneden har børnemøde. Her orienteres der om nye tiltag i
Klubben, samt kommende arrangementer.
Vi får kæmpe ros for måden personalegruppen er sammensat. TPHU-nerven kan mærkes.
Der bliver spurgt ind til nyhedsbrevet.
Aage fortæller at man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på vores hjemmeside. www.klubtphu.dk
Finn orienterer om, at man i nyhedsbrevet, også kan finde en aktivitetskalender.
Finn reklamerer for vores facebookside.
En forældre spørger man kan lave en formel der gør at medlemmerne besøger alle husets
aktiviteter.
Aage fortæller at vi har kontakt til skolerne når vi har særarrangementer.

Overgang til Juniorklubben:
 Henriette orienterer om hvad Juniorklubben er. Henriette fortæller hvordan vi sørger for en god
overgang fra Fritidsklubben til Juniorklubben.
 Henriette fortæller kort om overgangen til Ungdomsklubben.
 14 årige der er bosat i Københavns Kommune kan benytte Ungdomsklubben. Medlemmer der bor i
øvrige kommuner kan benytte Klubben mod betaling.
Slikpolitik:
 Aage orienterer om at dette punkt er på dagsordenen, da vi fået en spørgende henvendelse fra en
forældre.
 Morten orienterer om at vores nuværende slikpolitik er lagt fast af en tidligere bestyrelse. Morten
fortæller at fredagen er en særlig dag. Vi ligger vægt på at fredagen er anderledes, hvor vi ofte har
særarrangementer, film på storskærm, hoppepude osv.
 Henrik fortæller at vi, de første to måneder, følger vores nye medlemmer over i slikbutikken. Henrik
fortæller at vi tager snakken med børnene om slik og sodavand.
 Vi appellerer til at forældrene tager en fornuftig snak med jeres børn.
 Der bliver spurgt om hvorfor punktet er på dagsordenen.
 Aage fortæller at vi har fået en henvendelse fra en forælder.
 En forældre udtrykker at det er forældrenes ansvar hvor meget slik og hvor mange penge barnet
bruger.
 Der bliver spurgt hvilken slags mad børnene bliver tilbudt om fredagen?
 Aage fortæller at, erfaringsmæssigt, vælger børnene en sundt alternativ fra om fredagen.
 En forældre spørger om man kan servere en lækker bolle
 Der fortælles at det er dejligt at der er ”frihed under ansvar” i forhold til vores slikpolitik.
 Der er generelt stor opbakning omkring vores nuværende slikpolitik.
 En forældre fortæller at det kan være op til de enkelte forældre om hvorvidt barnet skal have
penge med til slik.
 Aage fortæller at chips ikke er tilladt i Fritidsklubben. Juniorklubben spiser chips.

Punkt 5 - Evt.
 Tue fortæller at vi har koloni for Fritidsklubben i efterårsferien
 Der er max. 24 pladser på vores koloni.
 Der ytres at informationerne kom for sent ud.
 Der bliver efterspurgt en årskalender.
 Aage fortæller at årshjulet er at finde på vores hjemmeside.
 Hvad laver vi i forbindelse med julen?
 Aage fortæller at vi har julehygge 1. søndag i advent

