Referat fra forældrebestyrelsesmødet mandag d.21.06.21

1. Rulleskøjter. Ingen køre på rulleskøjter uden cykelhjelm. Børnene skal have deres egen hjelm med.
Personalet vurdere om det er muligt at lave aktiviteten i forhold til hvor mange børn der har
cykelhjelm med. Vi prøver dette af henover sommeren og tager det op igen til evaluering på næste
møde.
2. Godkendt. Med en bemærkning om at vi under eventuelt skal være mere klare omkring hvad det er
vi taler om.
3. Forslag om stemmeprocent ved forslag til bestyrelsen. Der er umiddelbart et ønske om at vi så vidt
muligt skal forsøge at opnå enighed i stedet for at lade flertallet bestemme. Mikkel skriver når der
er punkter på dagsordenen hvor der skal tages en beslutning, således har alle en mulighed for at
kunne møde op og/eller give deres mening til kende inden mødet.
4. Vuggestuen har afsluttet naturprojekt. Mange spændende aktiviteter, bl.a. bål, spireprojekt,
insektjagt og sansehave. De ældste børn, der skulle have været i børnehave, har Line haft med på
tur hver man. – tors. Sørby er blevet udforsket med rygsæk, madpakker og drikkedunk. Den nye
struktur hvor børnene deles op i små, mellem og store, fungere rigtig godt. Aktiviteterne kan
tilpasses de enkelte alderstrin og de små nye vuggestue børn får en god og tryk opstart i
institutionen. Røde Ruth er lejet i hele september måned og vuggestuen har den fast 2 dage om
ugen. Børnehaven får den de andre dage.
5. Børnehaven har lavet spireprojekt og holdt bedsteforældredag uden bedster, men hvor der blev
plantet blomster. Der kommer et nyt sprogvurderings materiale til børnehaven der afløser den
gamle TRAS. Der afholdes tivolidag for alle børnehavebørn på onsdag. Brumbasserne har afholdt
cirkus for forældrene med stor succes. Hele sommeren er børnehaven slået sammen. Ingen flytter
grupper før efter sommerferien.
6. Hos fritter og klub går det godt. Knasterne har bl.a. arbejdet med gips og i fællesskab skabt dette
års heks til sankt hans. Hver onsdag holdes der desuden pigemøder for at samle gruppen. Der er
fokus på dokumentation. Mads Fyhr er blevet tovholder på fritteren/klubben. Han tager sig af de
spørgsmål der er rettet mod den pædagogiske dagligdag og struktur. Der er kommet en ekstra pose
penge der bliver brugt på en tur til bonbonland for 4 – 5 – 6 klasserne på onsdag.
7. I sommerferien er børnehaven og fritteren samlet i det gamle hus og hjælper hinanden. Der
afleveres og spises morgenmad det samme sted og så deler fritter og børnehave sig op derefter.
Vuggestuen er hos sig selv. Der er et ønske fra forældrene om at vide hvilke voksne der er på
arbejde i de forskellige sommerferie uger. Det er ikke muligt rent personalemæssigt at holde
grupperne adskilt når der skal sendes folk på ferie. De fremadrettede retningslinjer for grupperne
bliver vendt på teammøderne i morgen tirsdag og beslutningerne meldes herefter ud til
forældrene.
8. Billeder af forældrebestyrelsen. Det klare Maja. Line sørger for at få opdateret vuggestuens
personaletavle.

9. Evt.
Aula ser ud til at fungere i forhold til at lave opslag til de rette grupper/perioder.
Vi skifter mødedato fra d.8.september således at næste møde bliver d.27.september.
Når der er pædagogisk tilsyn og i forhold til indholdet i læreplanen, skal forældrebestyrelsen
involveres mere end de er nu. Mikkel fortæller mere om hvad dette indebære på næste møde.

