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Referent: Christina.

Forældreråd Pyramiden
27-02-2019, kl. 17.15 – 19.15
Mødet afholdes i Simmerbølle Børnehave
refere
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Godkendelse og prioritering af dagsorden

Referat godkendt
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Kommentarer til seneste referat

Ingen kommentar
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Nyt fra børnehaven :
 analyse af 0-6 års området i Midt. Hvor
langt er det arbejde.
 affaldssortering
 overgangen til før-SFO. Hvordan
håndteres det.

Der oplyses at forvaltningen er i gang med undersøgelsen.
Når undersøgelsen er færdig, har Ole og Helle bedt om, at få
lov til at se det færdige materiale.
Der er igen åbnet op for tilmelding til pyramiden.
Pladsanvisningen har også gjort en stor indsats i, at oplyse
kommende forældre om muligheden for at flytte tilbage til
pyramiden igen, hvis de skulle have fået andet tilbudt på det
tidspunkt hvor der var lukket for tilgang til pyramiden.
Affaldssortering – der arbejdes på en sorteringsløsning hvori
børnene bliver inddraget og har mulighed for at være med.
Dette kan også give anledning til mange gode snakke.
Overgang fra Børnehaven til SFO.
Børnene mødes 3 gange på tværs af børnehaverne. Dette er
noget børnene snakker meget om. Der har været snak om
selve formålet med besøgene, selve indholdet og evt. noget
mere struktur når alle børnene er samlet.
Der er udarbejdet en liste over aktiviteter for store gruppen
frem til 1 April. God ide da nogle børn har gavn af, at vide
hvad der skal ske.
Personalet har lavet noget overlevering til skolen, hvor
skolen får den information om det enkelte barn, som er værd
at vide.
Der er også tilfælde hvor PPR er med ind over, så bliver der
holdet et møde med dagtilbuddet, PPR og skolen, med
henblik på at hjælpe det enkelte barn bedst muligt.
Preben fra Skolen har været inviteret til et forældremøde i
Vejlen for at fortælle om hvad der forventes at barnet når det
skal starte i skolen. Dette kunne også gøres i pyramiden.
Der skal holdes forældremøde d. 24/4. fra 17-19.
Der har været snakket om, at det var en god ide af få taget
billeder af forældrerådet og bestyrelsen for at få sat ansigt på
de forskellige. Ellers kan det måske godt være svært at vide

hvem man skal henvende sig til, hvis man ikke ved hvem
vedkommende er.
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Forældremøde i Pyramiden
 dato
 indhold
 valg til forældrerådet

Det bliver d. 24/4.
Der er i øjeblikket stor fokus på børnene sprog og hvordan vi
støtter børnene bedst muligt i deres sproglige udvikling.
Der er flertal for, at få en ud og holde et lille oplæg til
forældremødet, så alle kan få lidt gode fif og ideer til at støtte
vores børn.
Folder forældreråd- og bestyrelse
Folder gennemgået, den er kort og god.
 bestyrelsen har gjort en folder om arbejdet Der blev drøftet om billedet i folderen kunne ændres. Der
kom et forslag om at indsætte et billede af
råd og bestyrelse
forældrerådet/forældrebestyrelsen fra en af artiklerne om
 Folder præsenteres på mødet
lukning af pyramiden, for at symbolisere, betydningen af
forældrerådets og bestyrelsens arbejde.
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Punkter der skal bringes videre til
bestyrelsesmødet

Overgang til før SFO, forventningsafstemning som
opmærksomhedspunkt.
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Punkter til kommende Rådsmøde

Evaluering af skolebørnene
Høstfest, ideer og planlægning
Evaluering af forældremødet d. 24/4.
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Mødevirksomhed 2018-2019

Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2018-2019:
 17/9 2018
(Dagplejen ansvarlig)
 27/11 2018
(Pyramiden ansvarlig)
 27/2 2019
(Simmerbølle ansvarlig)
 6/6 2019
(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

