Til mødedeltagerne:
• Maja Møller Hansen
• Maja Scharling
• Nina Meisner Rasmussen
• Sabina Lundegaard Nielsen
• Thomas Thrane
• Mette Westerberg
• Mette Ærboe
• Ole Goldschmidt

Midtlangeland Børnehave
Afd. Pyramiden
Spodsbjergvej 52 b
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 63 90 eller 51 64 53 65
soolgo@langelandkommune.dk

Afbud fra: Thomas
Mødeleder: Maja S
Referent: Ole

Forældreråd Pyramiden
onsdag d. 22/6 2016, kl. 17.15 - 18.15
herefter afholdes fællesmøde – se særskilt dagsorden
refere

1

Godkendelse og prioritering af dagsorden

Ok

2

Kommentarer til seneste referat

Ok

3

Velkommen til det nye forældreråd
• Forældrerådsarbejdet
• Tavshedspligt
• Gensidige forventninger. Hvad
forventer/håber de nye rådsmedlemmer at
få ud af deltagelse.

•
•

4

Bestyrelsen konstituerer sig
• Valg af formand og næstformand
• Valg af repræsentanter til bestyrelsen

Posterne blev fordelt som følger:
Formand: Maja
Næstformand: Thomas

Kort orientering om tavshedspligt og arbejdet i rådet.
Forventningsafstemning. Dialog i rådet om de opgaver
rådet skal varetage

Repræsentanter til bestyrelsen blev valgt sidste år. Det vil
sige Maja og Thomas fortsætter.
5

6

7

Forældremøde
• Evaluering af mødet 10/5
• Kommende forældremøde

Diverse punkter
• Arrangementer i Pyramiden 2016-17
o Drøftelse
• Fællesspisning efterår 2016

Nyt fra børnehaven

•
•

Ringe fremmøde prægede mødet i maj.
Indholdssiden ok

•

Hvordan kan vi fremover sælge mødet bedre ? Vi vil
prøve følgende for at alle kan få mulighed for deltagelse
o Afvikling maj 2017 fra 16-18
o Mødet for alle familier
o Vikarer/personale laver aktiviteter med børnene
mens forældre/personale holder møde
o Personalet uddeler indbydelse personligt
o Indholdssiden skal fortælle om hverdagen

•
•

Høstfest torsdag 8/9
Fællesspisning arrangeres i månedsskiftet
oktober/november…..eksempelvis uge 43-44
Arbejdsefterdag med spisning arrangeres i september.
tirsdag 23/8 fra 15-18.30.
o Arbejdsopgaver – forslag:
 Legehuse
 LastBilen
 Lågen
 Frugt-bede
 Højbede

•

•

Hverdagen i børnehaven

8

Punkter der skal bringes videre til
bestyrelsen

9

Punkter til kommende Rådsmøde

10 Næste møde

Børnene er for tiden i deres primærgrupper. Efter
sommerferien diskuteres gruppeopdelingen.
• Beskeder om arrangementer sendes ud på iportalen.
• Arrangementsdatoer kunne skrives på tavlen ved
indgangen.
• Forslag om aktiviteter frem for iPad. Hellere oplæsning
af bog eller en anden aktivitet.
Ingenting
•

Planlægning af fællesspisning i grupperne.
Datoer bestyrelsesmøder:
• D Mandag 12. september 2016
o Forældrerådet fra Simmerbølle forbereder møde
•

Tirsdag 29. november 2016
o Forældrerådet fra Pyramiden forbereder møde

•

Onsdag 8. februar 2017
o Forældrerådet fra Vejlen forbereder møde

•

Torsdag 8. juni 2017 som fællesmøde
o Forældrerådet fra Simmerbølle forbereder møde

Sted: Alle møder afholdes i Simmerbølle
Møderne er tilrettelagt således:
17.15-18.15 Afdelingernes forældreråd holder møder
18.15-18.45 Alle spiser sammen et let måltid
18.45-20.15 Bestyrelsesmøde

