
Forældrerådsmøde, Springbrættet 6.10.2014 

Tilstede: Tue,  Mette,  Pernille , Lisbeth og Rasmus 

Afbud:  Keld og Simin 

 

Dagens dagsorden er: 

1 Info fra personalet 

Personalet dækker OPV og UU timer på de tre lokale skoler. De er mødt godt af lærerne og tingene er ikke 

faldet på plads, men både lærere og pædagoger arbejder for at det skal blive et godt samarbejde og nogle 

gode timer for børnene. 

Der har været Science-uge i sidste uge, hvor der har været forskellige aktiviteter ugen igennem. Det var en 

stor succes og Mikkel afholder fremover science-aktiviteter én dag om ugen. 

Der var Lalandia-tur i weekenden med 35 børn – super tur, hvor der som vanligt er god opbakning. 

Man kan godt mærke at der er lidt færre børn end før skolereformen. Åbningstiderne har ændret sig, og 

der er sat flere tiltag i værk for at holde på børnene i den forlængede åbningstid til kl. 18.00.  

Sommerfesten blev en succes selvom det så lidt sort ud et par uger inden. Der var fuldt hus med 350 

tilmeldte. En meget festlig og sjov aften. 

Der er 30-35 børn i UK per aften, og der er forskellige hygge-aktiviteter,  

 

2 Personaleændringer 

Laura er stoppet pga. de nye åbningstider og Anja er nu startet i køkkenet. Anja har ikke tidligere lavet mad 

til så mange, men tager udfordringen op og tænker børnene ind i madlavningen. Anja er udannet pædagog 

og på Suhrs. 

Tue har været konstitueret leder på Sødalen, og man har valgt at ansætte en ny leder, så Tue kan være 

100% på Springbrættet. Det betyder at der er færre timer i klubben, og har medført at man har måtte sige 

farvel til Ivann der stopper d. 1. marts 2015. 

Der er kommet ny områdeleder. Per Dalstrøm er fratrådt og Heinz fra Hampen er ansat som ny 

områdeleder. Tue har haft delt områdeledelse med Heinz, og denne funktion frafalder med den nye 

ansættelse. 

 

 

 



3 Klub Egedal 

Der er kommet nye ledere i Ganløse og Ørnebjerg og lederstillingerne i Sødalen og Hampen er under 

opslag. Tue håber på et fortsat godt samarbejde og glæder sig til at fortsætte de traditionelle aktiviteter på 

tværs af klubberne – Klubfestival og Rock og Rul. 

 

4 Skolesamarbejdet 

Der arbejdes på at minimere klubbens tildelte lektiehjælps-timer. Ud af 80 timer er de 39 OPV timer, og det 

er ikke optimalt. Pædagogernes styrke er UU, og Tue er i dialog med de tre skolers ledelse, så der kan laves 

fx ekstra pædagogisk arbejde sammen med lærerne i de ordinære timer og deltagelse i ture. 

Tue har lavet en kompetence-oversigt som skolerne kan bruge i deres planlægning, og der er så småt 

begyndt at komme respons, så de alsidige kompetencer i klubben kommer i spil i skolen.  

Klubben har været åben for skolernes ønsker og prøvet at få det bedste ud af det. Det har betydet at 

pædagogernes timer er spredt ud over alle ugedage og tidspunkter hvilket giver lidt udfordringer i klubbens 

planlægning. Fra næste skoleår arbejder Tue på at fredage er ”skolefri”, så denne dag kan bruges til 

personalemøder,  ture mv. 

 

5 Ungdomsklubben 

Der er kommet et betalingskort til aktiviteter som UK børn kan få et ekstra eksemplar af. Det foreslås at 

kortet kan bruges til betaling af mad i UK, så børnene får en oplevelse af at bruge et ”betalingskort” inden 

deres første dankort.  

Det er klubbens politik i UK at ting skal kunne lade sig gøre med det samme, så alle forslag tages seriøst og 

effektueres indenfor en til to uger. 

Der er planer for et styrket samarbejde mellem de to ungdomsklubber i Smørum. Klubberne er fysisk 

adskilt, og det blev drøftet hvad der skal til for at de unge flytter sig fra det de kender og hen til den anden 

ende af byen. Når der er noget konkret på tegnebrættet vil Tue inddrage forældrerådet. 

Fra januar afholdes den første UK fest. Disse fester er uden alkohol og afholdes sammen med Sødalen. 

 

6 Julefest 

Samme type arrangement som sommerfesten – en god familiefest med hygge og samvær. Den afholdes 

torsdag d. 27. november og  forældrerådet opfordres til at udbrede det glade budskab om, at der er behov 

for sponsorgaver. 

 Det blev drøftet om der er nok forældrehjælp til arrangementerne, og der er mange på festhjælperlisten så 

ekstra hjælpere er pt. Ikke nødvendigt. 



 

6 Evt. 

Ad 1  Information om ture til forældre. Drøftelse af hvordan information kommer ud til forældre – både nye 

og gamle, om hvordan ture afvikles, hvor ”sikkert” er det for vores barn. Det er samme regler der er for alle 

ture, og det blev drøftet hvordan den information kan komme videre. Klubben lægger information på 

hjemmesiden om ture generelt. 

Ad 2  Muligheden for brug af frivillige i klubben blev drøftet. Klubben bruger frivillige, men man ønsker ikke 

at opbygge et tilbud omkring frivillige, som så ”mangler” hvis den frivillige ikke dukker op. Man bruger dem 

til specifikke opgaver fx festhjælpere, sportsaktiviteter mv. og er åben overfor forslag til  

Ad 3  Klubbens gæsteregler blev diskuteret. Der er i dag mulighed for at man kan komme én gang om ugen 

som gæst sammen med et medlem. Der er eksempler i klubben og hos forældrerådet på at børn bliver 

meldt ud, og derefter kommer forbi som de plejer, men uden at betale kontingent. Klubbens medlemmer 

afspejles i normeringen og forældrerådet mener derfor at man skal stramme op på gæstereglerne, så 

klubbens tilbud matcher det antal børn der faktisk kommer på klubben. 

Ad 4 Åbningstider i juleferien blev drøftet. Det er 3 hverdage i uge 52 og 2 hverdage i uge 1 det drejer sig 

om. Forældrerådet lader det være op til klubben at beslutte om der er et behov for at holde åbent. 

 

Ref/Mette 06.10.2014 


