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Forældreråd Pyramiden
Onsdag d. 15/11 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
• julen i pyramiden
• feriemelding efterårs- og juleferie
• personalet i børnehaven fra december
• vikarer i pyramiden

•

•

•

•
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Kostpolitik i Pyramiden
•
• der er fremlagt forslag til overordnet
kostpolitik (vedhæftet)
• på baggrund af denne skal skrives lokal
kostpolitik
• Vi tager udgangspunkt i kostpolitikken fra
2010, og drøfter opmærksomhedspunkter,
som personalet kan tage med i det videre
arbejde (kostpolitikken vedhæftet)

•

Ny struktur når vi kommer ind fra legpladsen og skal
have eftermiddagsmad. Der står voksne og guider
børnene ind og vaske hænder, derefter vider ind i deres
gr.- så ingen bliver løbet over ende. Mellem og lillegr.
bliver en lillegr. på 10 børn.
Jullehygge for forældre og børn fredag d. 8-12-17.
Forældre laver juledekoration sammen med sit barn-alle
går lucia optog- der bliver serveret kaffe/saftevand og
æbleskriver-småkager. Børn og voksne går i kirke.
Efterårsferie passer det nogenlunde med de børn der
var tilmeldt og personale der var på arbejde. Man skal
være opmærksom på at det har en konsekvens når man
tilmelder sit barn til ferie, og de så ikke kommer alligevel,
så bliver der bliver brugt personale resurser.
Benny som er støtte på Mohamud har fået andet
arbejde, og stopper i pyramiden den 30-11-17. Vi har
ansat Mette Uglebjerg som før har været støtte på et
barn i pyramiden.
Vi har diskuteret kostpolitikken i pyramiden- hvad er ok
at servere og hvad der ikke er ok. Personale og forældre
var rimeligt enige. Det er ok med lidt sukker til festlige
legligheder-højtider-fødselsdage o.lig. Vi snakkede også
om at forældre måske kunne være opmærksom på hvad
de servere når de har legekammerater med hjemme så
man ikke giver børnene ( i bedste menig) en masse
kage og slik. Der er nogen børn der har mange
legeaftaler-og derfor kan få rigtig meget kage/slik. Lene
B og Mette W skal komme med et oplæg til næste
personalemøde on hvordan pyramidens kostpolitik kan
se ud og fik lidt inspiration med fra dette møde. Der var
ros til pyramiden’s måde at holde fødselsdag på i
børnehaven. Både administrationen af kage/slik og
længen af selve festen. Man synes det var fint med det
hjemmelavet kort børnene får i gave- og at de er
midtpunkt med sang og raketter for en stund.
Ang. legetøj hjemmefra var hele rådet enige om at
stramme op om at børnene ikke skal ha’ legetøj med i
børnehaven med mindre at de har en speciel aftale med

personalet om dette. der er nogle små der sover til
middag og har derfor sove dyr med. der er også nogen
der har specielle behov.
5

Punkter der skal bringes videre til
bestyrelsen

Ingen punkter videre til bestyrelsen.

6

Punkter til kommende Rådsmøde

7

Fastlagte møder i råd- og bestyrelse 17-18

Næste gang vil vi diskutere hvad forældre må sige til andre
forældres børn- hvis de ser eller høre noget som ikke er
hensigtmæssigt.
Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2017-2018:
• 11/9 2017
(Vejlen ansvarlig)
• 15/11 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

