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Forældreråd Pyramiden
Mandag d.17-9-2018, kl. 17.15 – 19.15
Mødet afholdes i Simmerbølle Børnehave
refere

1

Godkendelse og prioritering af dagsorden

Ok.

2

Kommentarer til seneste referat

Ok.

3

Nyt fra børnehaven :
 Hvordan er den nye organisering
gået, er vi kommet godt fra start?
 Evaluering af bedsteforældredag.
 Evaluering af høstfesten.

Betina G. orienterede om den nye organisering i
Pyramiden.
Betina T. Spørger ind til personalereduktionen- om der
er udfordringer i forhold til det mindre personale.
Der er udfordringer på visse tidspunkter på dagen. f.eks
når nogen skal holde pause-og det er selvfølgelig svære
At være på forkant med konflikter.
Bedsteforældredag- forældrene forslår at kagen ikke
behøver at stå så længe på bordet-da der er nogle børn
der har svært ved at stoppe ” kagespiserriet” Men ellers
et hyggeligt arrangement.
Høstfest- ros for vores ” ryste sammen” lege.
Det blev for vildt inde i motorik-rummet-vi kunne måske
stille borde op derinde-så man ikke kunne lege der.
I velkomsttalen kunne man måske opfordre forældrene
til at hjælpe deres børn til mere ro på inde festen.

4

Drøftelse af ny fotograf.
Hun hedder Lone Lund Hansen.
www.fotograflonelund-hansen.dk

Christina prøver at indhente tilbud ved en ny fotograf fra
Langeland som hedder Lone Lund Hansen, for at se om
hun har et bedre tilbud, og så er hun lokal.

5

Kostpolitik pyramiden
 vedhæftede kostpolitik drøftes

Forældrene er tilfredse med kostpolitikken. Man kunne
evt. tage foto af sunde madpakker-og hænge op på
opslagstavlen i gangen, til inspiration.

6

Fællesspisning skal det tages op igen? Vi
snakkede om det i Juni og aftalte at snakke
videre i September.

7

Punkter der skal bringes videre til
fællesmødet

Fællesspisning-vi tager det op til foråret-der overvejes
om der skal være et alternativt arrangement evt. en
lørdag formiddag- hvor familierne kan mødes til
hyggelidt samvær og en kop kaffe.
Bare en kort orientering om hvad vi har snakket om.

8

Punkter til kommende Rådsmøde

9

Mødevirksomhed 2018-2019

Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2018-2019:
 17/9 2018
(Dagplejen ansvarlig)





27/11 2018
27/2 2019
6/6 2019

(Pyramiden ansvarlig)
(Simmerbølle ansvarlig)
(Vejlen ansvarlig)

Sted: Alle møder afholdes i Simmerbølle
Møderne er tilrettelagt således:
17.15-18.45 Afdelingernes forældreråd holder møder
18.45-19.15 Alle spiser sammen et let måltid
19.15-20.45 Bestyrelsesmøde
Turnus – forberedelse/oprydning:
Går på skift mellem afdelinger – se turnus under mødedato

Lokal kostpolitik for Børnehaven Pyramiden
Drøftet og besluttet i forældreråd og personalegruppe oktober 2018
I relation til Langelandskommunes overordnede politik om børn, mad og bevægelse, har vi valgt at
skabe en ramme for en kostpolitik i børnehaven pyramiden.
Målsætning:
I Pyramiden serveres der dagligt morgenmad, frugt og eftermiddagsmad, ligesom der er fælles
maddag for børnene en gang ugentligt.
I Pyramiden tilstræber vi at købe økologiske varer, og Pyramiden er registreret med det økologiske
spisemærke i sølv, for 60-90% økologi.
I praksis prioriteres kvalitet og friskhed, frem for økologi.
I Pyramiden defineres måltiderne, som en fælles aktivitet. Det betyder at vi samles omkring
måltiderne, og prioriterer der spises i hyggeligt og roligt samvær.
Alle dagens måltider er lagt i forbindelse med naturlige skift til anden aktivitet.
Morgenmad:
Hjemmebagte boller, havregryn, smør, marmelade og ost. Der serveres mælk og vand.
Morgenmad tilbydes mellem 6.30 og 8.00.
Frugt:
Der indkøbes frugt til fælles frugtfade. Det prioriteres, at der er mange forskellige slags frugt og
grønt gennem ugen.
Frugten serveres i grupperne, i forbindelse med rundkreds, kl 9.15.
Madpakker:
I Pyramiden smører forældrene madpakker til deres børn. Ansvaret for madpakkerne er derfor
forældrenes. Vi opfordrer til at give jeres barn en sund, nærende og afvekslende madpakke med.
Vi vil ikke dømme om, hvad der er rigtig og forkert ernæring for jer.
Dog er der ingen tvivl om at fedt og sukkerholdige produkter, som Petit Danone, mælkesnitter og
lignende er usund ernæring, og derfor ikke hører til i en madpakke.

Madpakkerne spises gruppevis kl. 11.30.
Eftermiddagsmaden:
Mandag:
Yoghurt med Rugpuder.
Tirsdag:
Grovsandwich med smør eller leverpostej.
Onsdag:
Hjemmebagte grovboller med smør.
Torsdag:
Ovnristede rugbrødsklodser.
Fredag:
Knækbrød med smør.
Eftermiddagsmaden serveres gruppevis kl. 14.

Maddag:
Hver torsdag er der fælles maddag, og børnene hjælper på skift med tilberedningen.
Drikkelse:
Til alle måltider serveres vand. Og til morgenmaden endvidere mælk. Børnene har fri adgang til
vand gennem dagen, og skal derfor ikke medbringe drikkedunk i Pyramiden.
Pyramidens overvejelser omkring mad og måltidet:
Børnene kan tage en mad fra deres madkasse når de har lyst. Dog skal der være en mad tilbage
som kan spises når vi spiser fælles.
Vi er opmærksomme på, at alle børn får spist af deres madpakke. Vi tvinger ingen til at spise op,
og tillader ikke at børnene, smider resterne af deres madpakker i skraldespanden.
Opstår der spørgsmål omkring kost og ernæring står vi altid til rådighed.
Finder vi at et barn er overvægtigt, sløvt eller inaktivt på grund af forkert ernæring, taler vi
naturligvis med hinanden om det.
Fødselsdag:
I Pyramiden fejres barnets fødselsdag sammen med den børnegruppe barnet tilhører.
Fødselsdagen kan fejres i børnehaven, hvilket i regelen er i forbindelse med samlingen om
formiddagen, mellem 9.15 og 9.45.
Her medbringer forældrene hvad der serveres til fødselsdagen.
Som forslag kan medbringes: Boller, kage, frugt, is, flødeboller og lignende.
Man kan i stedet vælge at invitere gruppens børn og voksne hjem til barnet om formiddagen.
Særlige hensyn:
I nogle tilfælde er det nødvendigt at tage særlige hensyn til børnenes kost. F.eks. hvis de lider af
allergi, eller har en overbevisning der gør, at nogle former for mad undgås i kosten.
Vi tager naturligvis disse hensyn i videst mulig omfang.
Madordning:
I henhold til lov om fleksible frokostordninger i daginstitutionerne, skal der tilbydes en
forældrebetalt madordning.
Der er som udgangspunkt valg hertil hvert år. Ved afstemningen i november 2017, fravalgte
forældrene frokostordningen.

