
 

 

 
 

Dagsorden Klubudvalg 
Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17.00-19.00 

På klub Springbrættet 
 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt. 

 
2. Sidste nyt fra personalet 

Der er kommet mange nye børn og de begyndte da lockouten 
begyndte. Dette betød at der var mange børn, lige fra start. 
Men det er lykkedes godt og fint og børnene fungerer i huset. 
Der er begyndt 115 nye børn fra januar. 
I denne uge er der konkurrenceuge, der har været en uge med 
sundhed og musik, handicapuge og en rekorduge. Disse 
temauger går på tværs af klubben og på tværs af personale.  
Der har været wellness aften og rollespillet er godt i gang. 
I sidste uge var der rekorddag med henblik på at komme i 
børnenes rekordbog. 
Lunch beat er endnu ikke kommet i gang, men begynder efter 
ferien. Ombygning og lockout har været hæmmende for at 
komme i gang. 

 
 

3. Nyt om personalesituationen 
Siden sidst er Mikkel kommet godt i gang. Børnene er kommet 
udendørs og med godt vejr er udeområdet blevet flittigt brugt. 
Der er blevet indkøbt materialer til området og der vægtes to 
voksen ressourcer til udedagene.  
Kajakkerne ligger lidt på vågeblus. 
Tine er i flexjob og er en god ressource til værkstedet. 
En ung mand begynder sandsynligvis i praktik hen mod 
sommeren. Tue skal udforme den endelige aftale. 
 

 
4. Hjælp til Klubfestival 

14. juni er der klubfestival på Hampen i Ølstykke. Der søges 
hjælpere! Vend tilbage til Tue. 
Nina kan og vender tilbage med tiden. Britta vender også 
tilbage. Derudover må festhjælperne kontaktes. 



 

 

 
 
 
 
 

 
5. Opfølgning vedr. betalingssystem 

Lidt problemer i fh.t. at komme ind i systemet. 
Der har været rigtig mange der ikke er blevet oprettet og 
dermed heller ikke har betalt til madordningen. Tue og Plys har 
ringet og er i gang med at ringe rundt til dem der ikke er 
registreret. 
Stine har oplevet ved oprettelsen af to børn, at nummer to 
overskrev det første. 
Lige nu er systemet meget mere besværligt end den gamle 
metode. Men ting tager tid. 

 
 

6. Områdebestyrelse info v/Ninna 
Ninna deltog ikke i mødet, men hun refererer fra referatet. 
Der er gennemgående udfordringer med betalingssystemet. 
Fokusbørn/inklusionsbørn er rimelig ligelig fordelt. 
Klub Egedal forsøger at være med i arbejdet omkring 
heldagsskole. 
Referaterne fra områdebestyrelsen sendes til os alle. 

 
 

7. Forældrerådet udadtil 
En drøftelse af hvordan og om øvrige forældre skal have 
indsigt i forældrerådets arbejde.  
Det er muligt at ligge referaterne på hjemmesiden. Gør vi det, 
skal vi være opmærksomme på personfølsomme oplysninger.  
Der kan også stå at der er mulighed for at tage kontakt med 
formanden og Tue, hvis der er spørgsmål. Stine kontaktes via 
e-mail. Der foreslås en forældreråds e-mail. Derved kan den gå 
” i arv”. Tue opretter mail adressen. 
 

 
8. Heldagsskole – og hvad så med klubben? Skal vi melde os ind i 

debatten?  
Tue og co forventer at i løbet af et år vil klubtilbuddet komme 
til at se anderledes ud! 
Tanker: At satse meget mere massivt på ungdomsklubben. 



 

 

At åbne op for flere andre aldersgrupper og interesseområder. 
At være et kulturelt samlingspunkt.  
 
BUBL´s plan om at klubpædagogerne skal ind i skolen er 
tilsyneladende lukket ned med aktivitetstimerne. 
 
Vi bør synliggøre problemstillingen i et offentligt forum. Et 
reduceret klubtilbud! 
Synliggøre hvad klubben kan og betydningen af klubben for 
alle børn og børn der måske har det svært. 
Klubben løfter mange af de kreative opgaver som skolen 
gennem tiden har nedprioriteret. 
Personalet, det vil være vanskeligt at finde kvalificeret 
personale til et ”eftermiddagsjob” 
Hvad er alternativet til klublivet – er det computere og tv? 
Hvad med børnenes udvikling af sociale kompetencer og 
identitetsdannelse? 
 
Læserbreve i avisen, Marianne forsøger at forfatte det. 
Benyt vores egne klassers intranet til at sprede budskabet. 
Derudover kan dem der er kontaktforældre skrive til øvrige 
kontaktforældre i 0.-6.  kl 
Kontakt til avisen, Lokal og Frederiksborg, med interview. 
Marianne kontakter. Stine deltager i et interview derudover 
rundsendes datoen og så mange som muligt deltager. 
Nina kontakter områdebestyrelsen med henblik på læserbreve. 
Fælles forældreintra skriv -Lone 
 
 
Måske rykker vi intet – men vi må gøre noget og ikke bare 
afvente! 
 
Borgermøde om skolestrukturen 17. juni. Omhandlende 
skolestrukturen. 
 
Tue og lederne vil lave en beskrivelse til politikerne for at 
fortælle hvad klubben er og dens betydning for børnene. Er der 
børneudtalelser så send dem til Tue, senest fredag. 
 

9. Dato for næste møde 
Tirsdag d. 3. september. 

 
 

10. Evt. 



 

 

Sommerferieaktiviteter med øvrige klubber i uge 28 og 31 
Vilde vulkaner er næsten udsolgt med 40 pladser og der vil 
være tur til Lalandia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


