Forældrerådsmøde
Torsdag den 9. november 2017 kl. 16.00 – 17.00

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

1. Status: Vuggestuen lige nu.
Klaus orienterede
Der er pt 7 børn i vuggestuen, hvilket er 2 færre end forventet. Dette gør at der bliver brugt for mange
personaletimer.
2. Status: børnehave lige nu.
Inge er sygemeldt. Hendes timer i børnehave og sfo bliver til dels dækket af Kathrine, som er ansat
med 25 timer i vuggestuen.
Vi kan således klare os igennem Inges sygemelding og nedgang i børnetal i vuggestuen uden stort
økonomisk tab.
3. Status: SFO’en lige nu.
Klaus informerede
Som følge af Ingens sygemelding, har Katrine over taget en del af hendes timer.
Samarbejdet fungerer rigtig godt og der er en god stemning blandt børnene.
4. Løvfaldsfest
God opbakning
Formen fungere stadig. Uformel og stille og roligt. Folk følte sig godt tilpas. Fint med en sangleg til at
ryste sammen og sætte gang i aftenen.
Folk begyndte at sive stille, når dagen var gået.
Godt med græskarlygter. Det er en god ramme om aftenen. Det tiltrækker flere at der er et formål
med at komme.
5. Forældremøde
Mødet rykkes til torsdag den 11. januar 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
Der skrives ud til forældrene før jul, hvor der opfordres til at komme med indlæg til forældremødet.
Det nævnes på forældremødet at man er velkommen til at gå til forældrerådet med spørgsmål, ris
eller ros.

6. Pædagogisk tilsyn. 6. november kl. 8.30
Kamilla (Isabella og Benedictes mor), Lenette (pædagog i vuggestuen) samt undertegnede deltog.
Spændende og lærerigt.
Generelt positivt at have tilsyn.
Orla (tilsynsførende) var god til at stille spørgsmål om vores pædagogik, der tvinger til at begrunde
sine tiltag.
Det gav for Kamilla et godt indblik i det at begrunde i bløde værdier, da hun kommer fra en verden
med tal.
7. 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 køre. (punkt fra dagsordenen
den 30. august)
Tingene er sat i system og det synes at fungere fint.
8. Vaccinationer: det ville være godt hvis man på indmeldelsen kunne notere om børnene følger
vaccinationsprogrammet. Stivkrampevaccine er også godt at vide.
Er tilføjet indmeldelsen. (punkt fra dagsordenen den 30. august)
Når der sættes en seddel op omkring eksempelvis ”vi har et tilfælde af børneorm” er det godt hvis der står
en dato ud for.
9. Førstehjælp blandt personalet.
Skolens personale er på kursus i starten af december og børnehave/vuggestue skal i starten af det nye
år.
10. Juleklippedag er for forældre og bedsteforældre.
11. Nisseordning: det skal informeres til forældre om at det ikke skal være det helt store nummer. Giv et
eksempel på hvor ”lidt” der skal til
12. Næste møde mandag den 15. januar kl. 16.00 – 17.30

