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Forældreråd Pyramiden
6-6-2019, kl. 17.15
Mødet afholdes i Simmerbølle Børnehave
refere

1

Godkendelse og prioritering af dagsorden

Ok

2

Kommentarer til seneste referat

Ok
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Velkommen til forældrerådet
• Kort præsentation hver især
• Kaffeordning
• Fotografering af forældrerådet (til
rammerne i indgangen)

•

Nyt fra børnehave :
• Temauger.
• Tina Karlsen.
• Praktikanter.
•

•
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•
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•
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•
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Rådet konstituerer sig.
• Valg af formand og næstformand.
• Formand og næstformand får
automatisk plads i bestyrelsen
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Hvad vil vi gerne i forældrerådet
•

•
•

•
•

Kort om forældrerådets arbejde, herunder
tavhedspligt
Fotografering af repræsentanter – det sørger Betina
for
Herunder ……………. Tavshedspligt i rådet
Flere nye små børn er startet i børnehaven. En del
bruger ble, og 7 børn sover til middag
Temauger frem til sommerferien – 2 styk
o Motorik
o Luft sand og vand i uge 25
Sproglig opmærksomhed
o Ugens ord – fremgår af opslagstavlen
o Ord og billeder på gulvet og af og til osse i
lamperne
Gruppe-Opdeling af børnene.
o Lige nu er de inddelt i 2 grupper og efter
sommerferien deles de måske i 3 grupper
It og digital læring
o Tina Karlsen bistår Pyramiden tirsdag
eftermiddag fra 12-14
o Frem til sommerferien er det de store børn
der deltager i projektet
o Alle børnehavens børn kommer til at deltage
på skift
Erhvervspraktikanter fra Ørstedskolen
o Josefine i uge 24. Bitten ansvarlig
Jane fratræder i efteråret 2019, og den ledige stilling
opslås nu
Formand: Nana
Næstformand: Brian

Høstfest i september
o Personalet arrangerer
Legedag eksempelvis en lørdag formiddag

o
o
o
o

Forældrerådet taler sammen og inviterer
Forældrerådet har en facebook-gruppe, som
bringes i anvendelse. Brian tilføjes
Der findes en formiddag inden sommerferien
Formålet er at børnene kan se hinanden på
en anden måde
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Punkter der skal bringes videre til
fællesmødet
• Hvem gør det ?

•

Nana videregiver
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Punkter til kommende Rådsmøde

•
•

Fotografering af børnene
Evaluering af høstfest
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Mødevirksomhed 2019-2020
• Besluttes på fællesmøde-delen

Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2019-2020:
• 16/9 2019
(Dagplejen ansvarlig)
• 3/12 2019
(Pyramiden ansvarlig)
• 4/3 2020
(Simmerbølle ansvarlig)
• 11/6 2020
(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
18.45-20.45 Bestyrelsesmøde
Turnus – forberedelse/oprydning:
Går på skift mellem afdelinger – se turnus under mødedato

