
Referat af forældremøde 

Fritids- og ungdomsklubben 5’eren afholdt den 2.11.2015 

 

Klubben afholdte forældremøde, med fokus på forældresamarbejde og udviklingen af dette. 

klubben havde op til afholdte møde, haft problemer med Hjemmesider og skoleintra, da 

indkaldelserne var ”røget af” i ugen op til mødet. Det beklages naturligvis. Men da der havde været 

opslag i klubben og havde været delt sedler ud, så valgte vi at afholde som planlagt. 

 

Der havde forinden været et forældremøde på Crossbanen i Hedeland, som ligeledes er underlagt 

Fritids- og ungdomsklubbens, aftalestyret enhed. 

Her havde der været info om aktiviteter og fremadrettet forventninger til sæson 2016. 

Der havde også været valg til bestyrelsen, hvor Sanne og Christina blev genvalgt. Ingen yderligere 

ønskede at stille op. 

 

Der blev på klubbens forældremøde snakket aktiviteter, relationer til børn og voksne, samarbejdet 

med skolen, mm. I afsæt med kommunens børne- og ungekonsulent, Jette Bælums oplæg: ”Det 

gode forældresamarbejde”. Blev der snakket om hvordan vi kunne blive endnu bedre til det. 

Der var bl.a. følgende forslag: 

 Pædagoger deltager til skole/hjem samtalerne, så forældrene får en bredere perspektiv på 

deres børns skole/fritidsliv. ( Hvis de går i klubben naturligvis/ samt, at det er muligt ift. 

ressourcer) 

 Bedre kommunikation til brugerne og forældrene. Der var et ønske om at forbedre/udvikle 

klubbens digitale platform og samkøre de forskellige medier, der bruges. (det er taget til 

efterretning og vi vil så vidt muligt gøre hvad vi kan for at imødekomme ønskerne) 

 Samarbejde skole/klub bestyrelser imellem. (Det finder allerede sted og nyt møde er 

planlagt) 

 Mere medbestemmelse ud i aktiviteterne, da vi er udfordret på at de unge ikke gider møder 

for møders skyld, men mere hvor aktiviteten sker. (Vi udvikler og afprøver i det nye år). 
 Tak for input, fra de fremmødte  

 

Der genopstillede/opstillede følgende, op til klubbens bestyrelse og støtteforening. 

 

Formand: Mai-Britt Østerberg. 

Næstformand og formand for støtteforening: Tina Nicolaisen 

Medlem: Christina Karlsen (Crossklubben) 

Medlem: Sanne Ree (Crossklubben) 

Nyvalgt medlem: Gina Drewsen. 

 

Da vi ikke havde så stor tilslutning til forældremødet og vi kun fik et nyt medlem ind i bestyrelsen, 

så vil vi gerne invitere til ”åbent bestyrelsesmøde” Mandag den 7.12. 2015. i tidsrummet fra kl. 

18.00-20.00 

Hvis nogle af jer forældre kunne have interesse i at deltage og måske blive en del af 

forældrebestyrelsen det næste år. 

Så er i meget velkommen, giv venligst besked på e-mail: perch@htk.dk hvis det er du kommer. 

 

Tak for et godt møde 

Tak til Harun for mad og Jette for de kloge ord. 

 

Vi glæder os til samarbejdet fremadrettet. 

 

På vegne af 5’eren og Crossklubben 

Personale og bestyrelser i klubben 

 

Klubleder Per Christoffersen. 
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