Forældrerådsmøde
Torsdag den 11. maj 2017 kl. 16.00 – 17.00

Deltagere: Pernille Refslund Vestergaard, Carina Schou Thomsen, Kamilla Dam og Klaus Wolff

1. Velkommen til det nye forældreråd – konstituering
Pernille fortsætter som formand for forældrerådet.
2. Status: Vuggestuen lige nu.
Klaus informerede
3. Status: børnehave lige nu.
Klaus informerede
4. Status: SFO’en lige nu.
Klaus informerede

5. Carina: Informations flowet til nye (evt også "gamle") forældre omkring de aktiviteter som
foregår. (generalforsamling, bestyrelses arbejde, forældre råd, arbejdsdag etc).
Generalforsamling
Man efterspørger en dagsorden til generalforsamling. Forældre ved ikke hvad de går ind til. Hvor
lang tid det tager.
Der arbejdes fra bestyrelsens side med at lave en ny struktur, hvor det bliver tydeligt for forældre,
at én del handler om NaturMusen og én del af skolen.
Årshjul
Årshjulet giver et godt overblik over de faste aktiviteter, der er på et år. Det vil være rart for
specielt ”nye” forældre at udspecificerer beskrivelserne af de enkelte aktiviteterne i årshjulet.
Det skal blandt andet være tydeligt om der er forældredeltagelse!
God info i fredagsbrev.
Kalender på hjemmesiden er for ”tynd”! Kan evt erstattes af årshjulet.
Info omkring påskefrokost, høstfest og julefrokost. Det vil være en stor hjælp for nye forældre at
der står på opslaget, hvad vi har brug for, så de får en ide om hvad de kan tage med. Det skal dog
stadig være muligt at medbringe noget specielt.

Arbejdsdag

Det skal tydeliggøres at man kan komme hele dagen eller kun et par timer, hvis det er det man
kan.
Der skal meldes en dato for arbejdslørdag ud i god tid – gerne et halvt år i forvejen!

14 dage før et forældrerådsmøde skal det meldes ud i fredagsbrevet, så folk har mulighed for at
komme med punkt til dagsordenen.

Legeaftaler: Det skal være muligt for forældre at finde telefonnumre til de andre forældre.
Personalet kan være med til at formidle og informerer om de enkelte børn forud for en legeaftale.

Referat fra forældrerådsmøde skal lægge på hjemmesiden, så forældre har mulighed for at følge
med i forældrerådets arbejde.

6. Ideer til tiltag:
Planlægning af en fredag med bål eller anden hygge på grunden efter børnehavetid.

Forældrerådet vil arrangere en fredag eftermiddag på grunden med snobrød og kage.
18. august kl. 15.30 på grunden.
Meldes ud i fredagsbrev.
7. fondsøgning
Nordea-fonden giver 5000,- til en tur for børnene.
Vi tager emnet op på næste forældrerådsmøde.

8. Evt.
Klaveret boltes fast til væggen!

Næste møde torsdag den 31. august kl. 16.00 – 17.30

