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Referat fra Forældreråd Pyramiden
16-09-2019, kl. 17.15 – 18.15
Mødested: Simmerbølle Børnehave
refere

1

Godkendelse og prioritering af dagsorden

OK. Denne er godkendt.

2

Kommentarer til seneste referat

Ingen

3

Betina tager billeder af alle i forældrerådet

Dette er gjort, mangler dog billede af Brian.

4

Nyt fra Pyramiden

4a Fyrtårnet

Et kursus for udvalgte pædagoger i Børnehaven for at sikre
udbredelsen af de styrkede læreplaner og for at klæde
personalet på til at kunne arbejde med implementeringen af
de styrkede læreplaner.
I Pyramiden er Lene, Mette og Betina på dette kursus, og
forventes efterfølgende at kunne videreformidle til
kollegaerne i Pyramiden.

Et nyt forsøg som skal hjælpe med at skabe fokus på
4b Tips by test

sproget hos børn med sproglige vanskeligheder og deres
forældre. Der arbejdes også med børn med anden etnisk
baggrund.
Forsøget skal få forældrene mere på banen og give dem
redskaber til at kunne arbejde med sproget derhjemme.
Der sendes sms ud med ord som de skal øve derhjemme
sammen med barnet.
I Pyramiden er Lene den sprogansvarlige.
Hun hjælper med en sprogvurdering før og efter forsøget.
Forhåbentlig giver det en gevinst for både børn og forældreI Pyramiden er ca. 8 børn med anden etnisk baggrund og
som har dansk som 2. sprog.

4c IT

I de nye styrkede læreplaner skal IT implementeres i
hverdagen i dagtilbudene. Der er derfor indkøbt 10 ipads
som børnene i Pyramiden er ved at få implementeret i deres
hverdag. Ipads bruges kun når der er en voksen til stede. Og
bruges i forbindelse med faglig udvikling. De 1o ipads er
udstyret med forskellige Apps, navne på disse bliver snarest
muligt tilgængelige på en hjemmeside fra Langeland
Kommune, her vil man kunne se de film som indtil videre er
lavet. Ole deler link når han får det.

Tina Karlsen er koordinator for implementeringen af IT i
Pyramiden, og er i øjeblikket i gang med workshops for
personalet så de kan blive klædt på til at bruge de forskellige
apps sammen med børnene i hverdagen.
Workshoppen foregår på Rådhuset.

Jane går på pension 30. september 2019.
4d Personalenyt

Janes afløser er fundet og er opstartet i Pyramiden som
vikar.
Maja starter i Pyramiden 1. oktober 2019.
Hun er fra Svendborg, sidst i 20´erne, uddannet Pædagog i
Januar 2019. Har uddannelse som social og
sundhedshjælper, senere social og sundhedsassistent.
Er allerede godt i gang med at lære børnene at kende.

4e Børn

Suheb, Villads og Emil er fraflyttet.
Der er allerede kommet en del nye børn.

5

Punkter fra sidste møde

5a Fotografering af børnene

Enighed om at prøve en anden fotograf end Lone Lund
Hansen. Der var mange dårlige oplevelser og problemer
med kvalitet af billeder, forkerte billeder osv.
Der er tidligere benyttet Cathrine Drud, med godt resultat,
dog tog det lang tid og nogle mente hun var dyr men
billederne var af god kvalitet.
Christina tager kontakt til Cathrine. Enighed om at fælles
gruppebillede i stedet for de enkelte billeder. Billederne
tages gruppevis og 1 og 2.
Vi fastholder fotografering i børnehavens åbningstid og ikke i
en weekend som det gøres i de øvrige børnehaver.

Vi ser i stedet på om vi fra forældrerådet kan hjælpe til i
børnehaven den dag så der kan gå 1-2 personaler fra og
hjælpe med at få det til at glide bedre og så børnene er
trygge.

5b Evaluering af Høstfesten

Høstfesten var en succes. Godt fremmøde på ca. halvdelen.
Der var denne gang forsøgt med at puderne i motorikrummet
var fjernet, i stedet var der sat magneter derind så det ikke
indbød til vilde lege. Det var med et godt resultat og de vilde
lege blev i stedet udenfor.
Gode lege før maden uden for. Dejligt med glade
mennesker

5c Legelørdag

Vi har snakket om en legelørdag på dette og sidste møde.
Vi forsøger os med en dag med Åben Legeplads.
Her kan man komme med sit barn og lege fra 10-11.30.
Vi sørger for kaffe og ser på om vi bager en enkelt kage eller
to. Betina laver en indbyldelse.
Vigtigt at vi fremhæver at man ER DER SAMMEN med sit
barn og at det ikke er en mulighed for pasning.
Man holder selv opsyn med sit barn.
Børnehaven vil være åben så man kan benytte toilet
faciliteter. Ingen tilmelding man dukker bare op og søskende
er velkomne.
Dato 12. oktober, HVIS Pyramiden ikke er booket til anden
side.

6

Den nye styrkede læreplan

Vi lægger hovederne i blød til næste møde.

Hvordan kan forældrene inddrages

Har vi forældre med arbejde, interesser osv. som kunne
vises frem enten på arbejdspladsen eller i børnehaven.
TÆNK TÆNK TÆNK til næste gang

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS
HUSK AT VI ER ANSVARLIGE FOR AT GØRE KLAR TIL NÆSTE MØDE 03. DECEMBER 2019.
SABINA OG NANA KAN IKKE VÆRE BEHJÆLPELIGE MED DETTE….
MØDETID 15 MINUTTER FØR TIL KLARGØRING AF KAFFE, TE OSV.

