Klub Takken
Foræld rådsmøde Klub Takken
Mødereferat
Placering: Klub Takken
Dato: 21.10-2019
Deltagere: Henrik klubpædagog, Jessi klub leder, Carina
Pilgaard forældrerepræsentant og Janni Lykke Kornbech
forældrerepræsentant
Klokkeslæt: 16.15 – 18.30

Punkter på dagsorden
I. Valg af referat – Janni Lykke Kornbech
II. Tavshedspligt – Carina og Janni fik udleveret materiale på
tavshedspligt. Carina og Janni har underskrevet en
tavshedspligtskontrakt.
III. Konstituering – Janni Lykke Kornbech blev valgt til formand
for klubbens forældreråd, denne post indebærer at hvis der
skal være møde mellem flere klubber i Viborg kommune vil
man sende formanden for hver klub.
IV. Orientering om hverdagen – der er tilmeldt 190 børn, der er
ikke så mange i hverdagen det svinger med hvor mange
der kommer i hverdagen der er et fremmøde på ca. 45 %,
hvis personalet syntes der er børn de ikke har set i en
længer periode så er fremgangsmåden at personalet først
spørger klassekammeraterne om hvor barnet er om der er
en naturlig forklaring næster skridt er kontakt til forældrene.
Ligeledes vil klubben gerne gøre opmærksom på at vi i
forældrerådet kan kontaktes hvis man ønsker det,
selvfølgelig ønsker personalet at alle har tilliden til at gå til
personalet, men har man ikke den el er det for svært for
nogen kan vi i forældrerådet være bindeled mellem
forældre og klubben.
Flytning af pool bord, pool bordet er flyttet fra 1 sal til stuen
da, klubben kommer til at være ungdomsklub for 7 kl. til og
med 18 år, og man ønsker at kunne lukke 1 sal hvis ikke der
kommer så mange unge mennesker så ikke klubben virker
tom, flytningen kostet 5000 kr. det er meget ud af et
budget på 90.000 kr. årligt.
Aktivitetsniveauet er højt i denne klub, mange fede
arrangementer for både drenge og piger.
Oplysninger om arrangementer blev drøftet hvor det er
bedst at gøre opmærksom på sig selv hjemmeside el
Facebook der blev drøftet om ikke der skulle bruges mere
tid på klubbens Facebook side i stedet for hjemmesiden og

ligeledes skal de Facebook sider der ikke længe er aktive
lukkes ned. Ligeledes meldte Carina og Janni sig til at
hjælpe Henrik men en gennemgang af Markedsføring på
Facebook, ligeledes talte vi om at man rammer flere
forældre via Facebook frem for hjemmesiden.
Instagram og snapchat for at ramme børnene så på disse
medier vil tiden være givet bedre ud.
Telefon, iPad og computer her talte vi lidt om at dette
kunne være svært for pædagogerne at konkurrer med
derfor vil der nu sættes et forsøg i gang, børnene for
muligheden for at, lægge deres telefoner ind i køkkenet så
de ikke bliver forstyrret af dem og ikke følger sig hæmmet
af dem i hverdagen i klubben, dette er en frivillig ordning.
V. Møderække fastsættes – der er fastsat 3 møder årligt
kalenderår - Mandag D.03.Feb 2020 kl.: 16.30 – 18.30,
Mandag D.15.juni 2020 kl.: 16.30 – 18.30 og Mandag
D.26.Okt 2020 kl.: 16.30 -18.30.
VI.

Forældreråds Arrangementer - der er valgt at i år holder vi
en julefrokost for alle klubbørn, dette er et forældreråds
arrangement.
2020 vil forældrerådet afholde ryste sammen fest for nye
klubbørn samt inviterer nogle ”gamle klubbørn” som kan
vise de nye børn rundt ligeledes vil vi i forældrerådet være
der og byde de nye forældre velkommen samt fortælle om
vores rolle i klubben. Dette er ligeledes et Forældreråds
Arrangement, så personalet er med som gæster denne
dag. Mødet d.15.juni er denne ryste sammen fest et af
punkterne på dagsordenen.

VII. Evt. – der var intet under dette punkt på dette møde.
Handlingspunkter

Ejere

Deadline

Status

Lave indbydelse
til julefrokost

Janni

25.10

Mangler godkendelse af Carina og
Denis, så denne kan blive printet ud
og lagt i klubben så børnene kan få
den med hjem.

referat

Janni

25.10

Fuldført dette er referatet.

Telefonnummer
på Denis

Denis

28.10

