Forældrerådsmøde den 24. september 2018 kl. 16.00 – 17.30
Deltagere: Didde Kviesgaard, Kamila Dam, Carina Thomsen og Klaus Wolff

•

Løvfaldsfest

Fredag d. 12.10.18: 15.00 – 17.00.
Klaus laver noget dans og musik til start kl. 15.30.
Alle skal selv have græskar med, og redskaber. Nogle få ekstra som kan laves i efterårsferien i børnehaven.
Evt. nogle bradepandekager: Klaus 4. styks. (bag for en sag)
Carina står for saftevand.
Didde står for snobrødsdej.
Kaffen laves i børnehaven.

•

Pædagogisk tilsyn – Naturens rige.

En ny person, Lene, som laver tilsyn d. 13. november kl. 9.00, i stedet for Orla. Carina deltager.
En liste af opmærksomhedspunkter som gennemgås. Forenklet siden sidst.
IMU.d. – Den styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og indhold.

•

Fyraftensmøde (opfølgning)

En del kritik på det brev som er blevet sendt ud efter fyraftensmøde.
Ligger problematikken evt. i forhold til det kaos som bliver oplevet de dage børnene skal i skoven? Er det
kun forældrene som oplever det kaos? Har pædagogerne samme opfattelse?
Kritikken af børnehaven er centreret til en mindre gruppe forældre. Spørgsmålet er hvor man tænker
ændringerne skal ligge?
Der kommer flere hænder fra d. 1. oktober når Betina kommer. Bodil er på vej op i tid. Anne Dorte er også
på vej tilbage.
Sofie er vikar i børnehaven. Vikarierer for Inger og Kathrine. Vil blive brugt som fast vikar, så længe det er
muligt.

Uro om morgenen:
Der lukkes op kl. 6.15 om morgenen.
Der gøres opmærksom på at kl. 7 vagten, skal gå ned i børnehøjde og sige godmorgen og hej til alle børn.
Opmærksomhed på at alle børn får noget at spise, eller i det mindste får muligheden herfor.
Legepladsen:
Fokus på at de SKAL være på pædagoger på legepladsen, hvis der er mere end 4 børn på legepladsen.
Tiden på legepladsen er vigtig, og ikke pausetid for det personale som er på legepladsen.
Toilet problem i forhold til rengøring og lugt – OBS på at der lige tørres af, hvis der er tis på gulvet eller ikke
rullet ud.
Personalet: fokus på børnene når man komme ind på arbejde, ikke privat snak.

•

Status på vuggestuen

Ro på i vuggestuen.
Morgenmaden fungerer godt og det er dejligt for de små at de er i vante omgivelser, og at de store flyttes, i
stedet for omvendt.
Dejligt med de store SFO-børn blandet med børnehavebørnene om morgenen til morgenmad.
Der opleves af og til kaos omkring bestemt medarbejder, både for børn og voksne, når der uro.
Bruges der myggenet når børnene sover ude? I forhold til insekter og katte.
Problem i forhold til de katte som kommer på grunden.

• Arbejdslørdag:
En god dag for alle.
Sandkassen mangler sand som Jonas Iversen kan sponsorere. Evt. nye bjælker inden.
Bedsteforældredag?
Efterspurgt af flere bedsteforældre.
Legetøj i børnehaven:
En bilbane til de små biler.
Dukkelegetøj.

En gå-vogn til vuggestuen.

