Til mødedeltagerne:
• Amanda Brandt
• Christina Rasmussen
• Emily Ann Brahm
• Nina Meisner Rasmussen
• Sabina Lundegaard Nielsen
• 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: Amanda, Nina, Sabina, Mette Æ
Mødeleder: Ole
Referent: Ole

Forældreråd Pyramiden
Torsdag d. 8/6 2017, 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

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

Posterne blev fordelt som følger:
Formand: Emily
Næstformand: Christina
Repræsentanter til bestyrelsen: Emily og Christina

5

Forældremøde
• Evaluering af mødet 3/5
• Kommende forældremøde

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

Det skal bemærkes,
• at der kun var to ud af fem fremmødte
forældrerepræsentanter ved dagens møde.
• Tillidsposterne er ønsket af de to fremmødte
• Såfremt Emily og Christina kan bakkes op af de øvrige
forældrerepræsentanter, betragtes de som valgt.
• Hvis ikke, ønskes indsigelse inden 8 dage, så der
eventuelt kan indkaldes til nyt konstituerende møde.
•
Generelt stor tilfredshed med forældremødet
• Form med oplæg, fællesspisning og drøftelse var god
• Tidspunkt fra 17-19 var godt
• fagligt oplæg om børnenes sprogbrug var relevant,
• diasshow fra børnenes hverdag var oplysende og godt
Til næste forældremøde:
• Præsentation for hinanden i gruppen, så alle, og især
nye forældre, føler sig velkomne og får chance for at
lære de andre forældre bedre at kende
• Forslag til emne til næste Møde
o Er det okay at blande sig, når andres børn
overtræder egne grænser – og hvordan kan
man gøre det
o Er det okay at blande sig, når andre forældre
ikke reagerer på eget barns uhensigtsmæssige
opførsel – og hvordan kan man gøre det
o

6

Nyt fra børnehaven
• Hverdagen i børnehaven

•
•
•

7

8

9

Læreplan
• læreplan vedhæftet
• hvilken refleksion giver det anledning
til ?
•
Punkter der skal bringes videre til
bestyrelsen
Punkter til kommende Rådsmøde

10 Næste møde

Mette præsenterede gruppestruktur og fordeling af børn
og voksne i grupperne
Mette fortæller, at det voldsomme sprogbrug er dæmpet
i børnehaven i forhold til det vi har oplevet det seneste år
Der arrangeres
o bedsteforældredag 16/6
o fælles legedag for børnene i Midtlangeland
Børnehave 21/6
o høstfest for alle familier 7/9

Drøftelse genoptages på næste møde

Mødets indhold bringes videre

•

Læreplan - refleksion

Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2017-2018:
• 11/9 2017
(Vejlen ansvarlig)
• 28/11 2017
(Pyramiden ansvarlig)
• 7/2 2018
(Simmerbølle ansvarlig)
• 7/6 2018
(Vejlen ansvarlig)
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
Turnus – forberedelse/oprydning:
• Går på skift mellem afdelinger

