Forældrerådsmøde
Torsdag den 31. august 2017 kl. 16.00 – 17.00

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

1. Status: Vuggestuen lige nu.
Klaus informerede
Vikar: Annedorte er sygemeldt og Jette er tiltrådt som vikar.
Jawad forlader vuggestuen pr 1. september

2. Status: børnehave lige nu.
Klaus informerede
Læreplanstemaet ”Natur og naturfænomener” er gået igen og personalet tænker tanker og er så småt
begyndt at lave aktiviteter ifb. med dette.
3. Status: SFO’en lige nu.
Klaus informerede
Frederikke er begyndt som medhjælper og er fra starten vellidt af både børn og voksne.
4. Løvfaldsfest
13. oktober kl. 15.30
Græskarlygter (camilla skaffer græskar 10 stk.)
Bag for en sag! 5 kr. pr. stk. (Inge og Frederikke)
Kaffe, the og saftevand ad.lib.. (børnehaven/SFO’en sørger for dette)
Snobrød.
Inge laver bål.
5. Forældremøde
Den 14. november 19.30 – 21.00
Information om pædagogikken og hverdagen.
Børnetal
Små grupper ved bordene, hvor forældrene har mulighed for at diskutere et emne.
• Sprogbrug/sproglig udvikling
• Mad/madpakker
Ideer til børnehaven/vuggestuens indhold i dagligdagen.
Brainstorm
6. bålhyggeaften. En hyggelig eftermiddag, der tåler gentagelse.

7. Frokostordning
Nej tak.

8. Opfølgning fond søgning.
Nordea fonden. Evt. en tur til Bundsbæk mølle, Hjerl hede eller lign.. Klaus undersøger.
9. Hvilken rækkefølge skal børnene tages ind – hvis der ikke er plads til alle.
Der er søskendegaranti. (første prioritet, hvis en plads er ledig)
Holde en plads i tre måneder med betaling i de tre måneder. – ikke aktuel.
Der kan ikke loves en plads inden fire måneder inden behovsdatoen.
Der kan køres med et barn i overbelægning i 1 – 2 mdr..
Hvis der er pladsmangel i vg kan man se på hvilke børn, der er ved at være klar til
børnehaven og flytte dem over i bhv enten hele dagen eller dele af dagen.
10. Opfølgning på hjemmeside med info, fra sidste gang. Jeg kunne i sommers ikke finde
dato nogen steder vedr. arbejdslørdag.
Datoen for arbejdslørdag skal meldes ud i meget god tid.
11. Pædagogisk tilsyn. 6. november kl. 8.30 (Kamilla vil gerne deltager)
12. Det er blevet bemærket at der er mange børn på legepladsen mens der gøres klar til
skovdage. Det ville være fint hvis Karsten var den der stod på legepladsen inden bussen
kører.
13. Vaccinationer: det ville være godt hvis man på indmeldelsen kunne notere om børnene
følger vaccinationsprogrammet. Stivkrampevaccine er også godt at vide.
14. evt.

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

