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: Maja S
Mødeleder: Thomas
Referent: Mette W og Ole

Forældreråd Pyramiden
mandag d. 12/9 2016, kl. 17.15 - 18.15
herefter spisning med øvrige forældreråd 18.15-18.45
refere

1

Godkendelse og prioritering af dagsorden

Ok

2

Kommentarer til seneste referat

Ok

3

Planlægning af fællesspisning i grupperne.
• Uge 43 og uge 44

Fællesspisninger flyttes til det nye år.
• Gr 1: onsdag 22/2, kl 17
• Gr 2: tirsdag 28/2, kl 17
• Gr 3: Torsdag 2/3, kl 17

4

Deltagelse
• De seneste arrangementer i børnehaven
har ikke været så velbesøgte.
• Hvad skal der til for at børnehavens
arrangementer vækker interesse
(se seneste mødereferat vedr
forældremøde)
• Drøftelse af handleforslag

Punkterne 4 og 5 smeltede lidt sammen.
• Arbejdsdagen og høstfesten var godt besøgte.
• Det er dejligt at mærke den store opbakning til vores
børnehave

5

Diverse punkter
• Evaluering af arbejdsdag
• Evaluering af høstfest
•

•
•

Forældremødet i foråret var ikke så godt besøgt.
Vi ønske selvfølgelig at ændre dette billede, og tænker
følgende om næste års forældremøde:
o Ros til dem der prioriterer mødet
o Vi snakker positivt om mødet til dem der ikke
havde mulighed for at møde frem
o Vi rykker tidspunktet, så afviklingen bliver så
børnevenlig som muligt
o Mødetidspunkt 17-19, hvor børnehaven er vært
med et lettere måltid

•

Arbejdsdagen 23/8:
o Dejligt at mærke stor opbakning til
arbejdsdagen. Der blev knoklet og vi var meget
effektive – tak for hjælpen
Høstfesten 8/9:
o Meget velbesøgt i et fantastisk vejr
Når vi inviteres til fødselsdag hjemme…
o Husker vi fremover at skrive besked på tavlen i
garderoben, så børnene kan være forberedt på
begivenheden, og så forældrene kan undgå at
smøre madpakken.

•
•

6

Nyt fra børnehaven
• Hverdagen i børnehaven

•

•
•
•

Evaluering af den pædagogiske praksis i Pyranmiden
o Der pågår løbende drøftelser i
personalegruppen om hvordan vi kan bedst
muligt kan tilpasse vores struktur til børnenes
behov……
o I drøftelserne lægges vægt på struktur,
forudsigelighed, guidning, relationer og
sammenhæng i hverdagen med så få skift som
muligt
o Primærgrupper fastholdes, mens
gruppedelingen i det daglige vil blive i 2 grupper.
Én for de mindste børn og én for resten af
børnegruppen.
o Børn placeres i forhold til alder og modenhed
o Det kan derfor forventes der sker justeringer i
løbet af den næste måned
Mette Æ flytter til gruppe 2 i denne uge
Lene R stilling slåes op, så snart der er sikkerhed for
budgetrammen for 2017
Hygiejnen i Børnehaven.
o Der lugter fra toiletterne, og det kan være en ide
at puste med ”frisk luft”
o Opmærksomheden rettes osse mod
køkkenhygiejnen, hvor det er væsentligt at
undgå armbånd og ringe når der laves mad.

•
7

Punkter der skal bringes videre til
bestyrelsen

Ingenting

8

Punkter til kommende Rådsmøde

Ingenting

9

Næste møde

Datoer bestyrelsesmøder:
• 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

