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: Emily
Mødeleder: Ole
Referent: Ole

Forældreråd Pyramiden
Mandag d. 11/9 2017, kl. 17.15 - 18.15
Mødet afholdes i Simmerbølle Børnehave
refere

1

Godkendelse og prioritering af dagsorden

Ok

2

Kommentarer til seneste referat

Ok

3

Nyt fra børnehaven
• Hverdagen i børnehaven
• Biograf
• SPU/Forældresamtaler
• feriemelding efterårs- og juleferie
• Lucia-jule-hygge
• Rengøring i Pyramiden

Efterårsarrangementer:
• Skovuge i sidste uge og tirsdag den 12/9, for alle børn.
• Pyramiden går i biografen 3/10, med alle børn
• lucia-jule-hygge 8/12-2017, fra 14-16
Skoleparathed.
• Forældre til de børn der skal starte i før-SFO til maj 2018
tilbydes forældresamtaler i november 2017. Samtalerne
tager afsæt i skoleparathedsundersøgelse og dialogprofil
Ferietilmeldinger
• Vi har haft en god periode, men er nu igen udfordret i
forhold til korrekt ferietilmelding
o Ole italesætter problematikken i nyhedsbrev
o forældrerådet bakker op, hvis de modtager
spørgsmål fra den øvrige forældregruppe
o det er væsentligt der skabes en forståelse for at
korrekt ferietilmelding er af meget stor betydning
for fordelingen af personaleressourcer gennem
året.

4

Evaluering
• Høstfest 7/9

Rengøring
• der er indgået ny aftale med ”det gamle” selskab
• Ole og rengøringsselskabet tilpasser i disse uger den
daglige rengøring, så de timer der er afsat anvendes
bedst muligt
•
Alle synes det var et dejligt arrangement, hvilket blandt andet
kunne ses ved at ingen havde lyst til at forlade festen :-)
• stor opbakning
• meget snak
• godt arrangement
• godt tidspunkt på året

5

Information om ny struktur og organisering •
i Midtlangeland Børnehave
•
• til drøftelse
• organisationsplan og beskrivelse
•
vedhæftet mail med dagsorden
•

6

Fotografering af børn
• Se vedhæftede fra Catrine Drud
• Forældrerådsarrangement????

•
•
•
•
•

7

Læreplan
• punktet er overført fra sidste møde
• hvilken refleksion giver det anledning til ?
• læreplan vedhæftet mail med dagsorden

Organiseringen fremlagt og drøftet.
Der ansættes pædagogisk koordinator i Pyramiden pr
oktober 2017
Koordinators ansvarsområde bliver daglig drift, centreret
omkring børn, forældre, arbejdstidsplanlægning mm
Organiseringen drøftedes endvidere med de øvrige
forældreråd i forlængelse af mødet
Børnehaven tilbyder igen i år fotografering af børn.
Forældrene ønsker gruppebillede hvor alle børnene fra
børnehaven er samlet.
Rene fra Ekspert spørges om tilbud – Nina og Christina
spørger om tilbud
Når tilbud er indhentet sendes det rundt til forældrerådet,
som vælger

Det besluttes, at der indkaldes til rådsmøde, hvor kun
læreplanen er på dagsorden.
Mødet bliver onsdag den 11/10, 17.00-18.00 i pyramiden

8

Punkter der skal bringes videre til
bestyrelsen

Intet ud over et kort referat fra mødet

9

Punkter til kommende Rådsmøde

Ingenting

10 Fastlagte møder i råd- og bestyrelse 17-18

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

