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:
Mødeleder: Maja Scharling
Referent: Ole

Forældreråd Pyramiden
Onsdag d.1/2 2017, kl. 17.15 – 19.00
17.15-18.30: Afdelingsvise rådsmøder
18.30-19.00: Spisning
refere

1

Godkendelse og prioritering af dagsorden

Ok

2

Kommentarer til seneste referat

Ok

3

Diverse punkter
• fællesspisning
• Fotografering af børn til efteråret
• Arbejdsdag i foråret
o Er der behov for det ?

•

Fællesspisninger flyttes til det nye år.
o Gr 1: onsdag 22/2, kl 17
o Gr 2: tirsdag 28/2, kl 17
o Gr 3: Torsdag 2/3, kl 17
o Ole finder indbydelser frem og hænger op på
børnenes plads

•

Personalet er behjælpelig med tilmeldinger med mere
o Fotografering i 2017
o Fotograferingen i år synes god – men meget dyr
o Vi Spørger FotoCare om tilbud
o Beslutning, om fotografering i efteråret 2017,
tages herefter af Maja og Ole

•

Arbejdsdag 7/6 2017, fra 15,30-18,30. Vi afslutter med
fælles-pizza

•

Vedr fællesarrangementer og deltagelse.
o Børnehaven skal huske at præsentere og
reklamere for fællesarrangementer ved ex.
forældresamtalerne
o En ide at andre forældre eller børnehaven
inviterer børn fra de familier der er forhindret i at
deltage i arrangementet

•

Dato bliver onsdag den 3/5, fra 17-19. Børnehaven
sørger for et lettere måltid
Børn kan være velkommen hvis familien ikke har
pasningsmuligheder.
Indhold: Hverdagen i Pyramiden med udgangspunkt i
diasshow og fortælling udfra læreplanstemaerne.
Desuden et kort oplæg om børnenes sprogbrug
Valg til forældrerådet afholdes også denne dag

4

Forældremøde maj
• Indholdsdrøftelse
• Valg til råd og bestyrelse

•
•
•
•

5

Sproget blandt børnene i børnehaven
• Brugen af ukvemsord
•

Handling:
• Afstemme holdning mellem børnehave og forældre så
barnet møder den sammen holdning i begge miljøer
• Fortælle om dilemmaet ved forældremødet i maj
• Personalet superviseres på dilemmaet i denne uge
• Der fortælles om dilemmaet i Næste nyhedsbrev, der
snart kommer på gaden

6

Nyt fra børnehaven
• Hverdagen i børnehaven

•
•
•
•
•

Benjamin er stoppet som vikar og er startet på
seminariet
Nanna fortsætter som vikar
Mille er startet som pædagog i gr 3
Vi er i gang med at afvikle forældresamtaler med
forældre til de børn som er 4 år.
Ønske om at der udsendes sms ved eksempelvis
arrangementer som Store Hoppedag, biograf mm

7

Punkter der skal bringes videre til
bestyrelsen

Kun referatet fra dette møde

8

Punkter til kommende Rådsmøde

•

9

Næste møde

Datoer bestyrelsesmøder:
• Torsdag 8. juni 2017 som fællesmøde
o Forældrerådet fra Simmerbølle forbereder møde

Ingenting…..so far

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

