GENTOFTE KOMMUNE
Lundø

1. november 2018

REFERAT
Forældrerådsmøde, Lundø
Møde den: 1. november 2018
Kl.: 19 - 21
Sted: Bank-Mikkelsens Vej 2 – i festsalen.

Tilstede: Pia, Steven, Camilla, Lennart, Maria, Susanne, Julie, June, Mona.
Referent: Camilla

1. Godkendelse af referat fra mødet i juni 2018





Steven er ansvarlig for at der bliver strammet op på hygiejnen, plastikforklæder
ved skiftesituationer, sprit etc. For at minimere smittekilder. Særligt når børnene
har diarré.
Der er en enkelt rettelse til pt. nye ledere på Lundø/Troldemosen.
Ellers er referatet godkendt.

2. Nyt fra forældre
-

Ønske om mere information omkring det ansatte personale/normeringer o. lign.
 Forældrene er nysgerrige på hvordan vi dækker vagter ind i forhold til
fastansatte/vikarer/nattevagter etc.
 Som ny forældre kunne det være rart med mere info omkring dette på
hjemmesiden. Ligeså billeder af personalet, så forældrene kan se hvem det er
deres børn møder.
 Opdatering af hjemmesiden.
 Vi orienterer forældrene i nyhedsbreve, når der bliver ansat nyt personale og
afskedigelse.
 Forældrene oplever mere stabilitet end tidligere.
 Der var en snak om faste regler for hvor mange fastansatte der er på arbejde. Der
er min. 2 faste på arbejde på hver afdeling om morgenen og om aftenen og der er
minimum 1 fast på arbejde om natten.
 Ønske om en melding når der kommer nyt personale, så man kan tale med
børnene hjemme om de personer de møder på Lundø.
 Løbende information om det der sker på Lundø. Vi skal huske på at forældrene
sjældent ser alle de mennesker som er på Lundø.
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3. Nyt fra Lundø
a. Præsentation af Camilla - børnesidens nye daglige leder.
b. Personale – ansættelser og fratrædelser.
Der er pt. to ledige stillinger på Lundø og der er ansættelsessamtaler midt i
november.
c. Pia informerede kort om status på Lundø. Og fortalte om i store træk om,
hvordan vi arbejder med etik, værdier, kommunikation, forebyggelse af
magtanvendelse og overgreb, lovgivning, retningslinjer etc.
d. Det var et rigtig fint arrangement på Lundø i september, da vi holdt Lundøs 40
års fødselsdag.

4. Dagsorden til forældremøde i november.
-

Vi drøfter og justerer invitationen til forældremødet på Lundø den 13.11.18.

5. Pædagogiske dage på Lundø i oktober 2018.
-

Vi lavede teambuilding den første dag.
Anden dag var der oplæg v/ Birgit Kirkebæk og resten af dagen havde vi vores
supervisor Jan L. Hansen på, og vi arbejdede med Lundøs grundpiller i det
pædagogiske arbejde og hvilke holdninger der ligger bag.

6. Forældrerådets rolle og funktion.
-

-

Ifølge Serviceloven bør døgninstitutioner have et forældreråd, der sikrer, at forældre
bliver medinddraget i forhold, der berører forældrenes forhold til institutionen.
Forældrerepræsentanterne kan tage ethvert spørgsmål om institutionens drift op til
behandling, men har ikke nogen indflydelse ved konkrete forhold, herunder
ansættelser.
Lundøs intention er at inddrage forældrerådet i så mange relevante spørgsmål som
muligt.

7. Børneattester og lovgivning omkring det.
-

I 2005 blev der vedtaget en lov, der betyder, at vi skal indhente børneattest på alle,
der bliver ansat til at arbejde med børn/unge.
Der er en lille gruppe medarbejdere på Lundø, der er ansat før 2005. Disse
medarbejdere var oprindeligt ansat i Københavns Amt. I forbindelse med
Kommunalreformen i 2007 blev Lundø en institution i Gentofte Kommune. Gentofte
Kommune indhentede ikke nye børneattester på medarbejderne, da der var tale om
en virksomhedsoverdragelse. I en senere redegørelse fra regeringen i 2011
(Redegørelse for reglerne for børneattester) fremgår det blandt andet, at det vil
kollidere med sædvanlige arbejdsretlige grundsætninger og kunne anses for
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-

krænkende at indhente børneattester i forbindelse med arbejdsforhold, der har
eksisteret i mere end 5 år.
Som arbejdsgiver bliver vi underrettet, hvis medarbejderne bliver sigtet eller dømt
for forhold, som kan have betydning for ansættelsesforholdet jævnfør
Justitsministeriets indberetningscirkulære.

8. Det nye hus og flytning
-

-

Vi skal flytte i maj måned, og der vil i den forbindelse være nogle lukkedage.
Datoerne er forhåbentlig klar inden næstkommende belægningsperiode. Vi flytter på
hverdage.
Byggeprojektet forløber som planlagt.

9. Punkter til næste møde
-

Forældrenetværksgruppe/forum, Mona.
Nyt om hjemmesiden.
Donationer til Lundø, Ting som børnene eller de unge gerne vil af med, og
som andre kan bruge på Lundø.
Økonomi og belægning 2018

Næste møde d. 28 november bliver udsat til februar 2019. Dato kommer senere.
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