Til mødedeltagerne:
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Midtlangeland Dagtilbud
Afd. Pyramiden
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Afbud fra: Betina Meyer, Betina Graversen, Ole Goldschmidt, Brian
Christiansen
Mødeleder: Helle Flyvbjerg
Referent: Nana Nystrøm Larsen

Forældreråd Pyramiden
03.04-2020, kl. 17.15
Mødet afholdes i Simmerbølle Børnehave
refere
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Godkendelse og prioritering af dagsorden

Godkendt
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Kommentarer til seneste referat

Ingen kommentarer

Repræsentanter i Forældrerådet
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Planlægning af forældremøde hvor
der skal vælges nye medlemmer.
Mødeindhold til kommende møde

Dato for kommende forældremøde: 29. april fra kl. 19-21.
Mødet vil indeholde følgende fokuspunkter:
 Dagligdagen i Børnehaven, evt. med forældrene
inddelt i aldersgrupper.
 Idébank ift. De styrkede læreplaner.
 Vi forsøger at få Sundhedsplejen til at komme med et
oplæg, evt. ”Opdragelse med hjertet” eller
”Skærmtid”.
 Kort oplæg om Forældrerådet med efterfølgende
valg af nye repræsentanter.



Valg af ny næstformand, da Brian har Enighed om at det ikke giver mening at vælge ny
trukket sig.
næstformand. Rådet konstituerer sig ved næste møde hvor
de nye repræsentanter introduceres.
Betina Meyer stopper.
Betina Meyer erstattes ligeledes ved næste valg.



Hvem er på valg.

Nana er på valg og genopstiller kun ved mangel på
repræsentanter.

Nyt fra Børnehaven


Evaluering på opdeling af store og
små

De store børn har fået øjnene op for andre steder at lege efter
der har været opdeling af store og små, og søger ikke så ofte
motorikrummet. I stedet giver det mulighed for at de små kan
benytte motorikrummet.
Ved opdelingen søgte de små ud på gangene, man har derfor
valgt igen at have begge aldersgrupper samlet.



Børnehaven afleverer pr. 1. april
Bitten til Før- SFOen på
Ørstedsskolen. Hun vender tilbage til
Pyramiden pr. 1. august.

Der har været et større fokus fra Kommunen ift. overgangen
for børnene. Der følger derfor én medarbejder med fra hvert
dagtilbud til Før-SFOen for at støtte op om overgangen.
Aftalt at Bettina som koordinator har ansvar for at opdatere
tavlen og få billeder sat op af forældrerådet.
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Vikarsituation


Kan vi gøre det mere tydeligt når der
er vikar i børnehaven så forældrene
ved hvem som har været der.

Det kommunikeres ud på tavlen når der er vikar i Pyramiden
så forældrene kan se hvem deres børn har været sammen
med.
Line Spangsvig er hyret ind som fast vikar i Bittens fravær.
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Særlige udfordringer i børnehaven


Pres på de fysiske rammer når vejret
ikke er til vi kan komme ud.

Vi har været udfordret af ikke at have vejret med os den
seneste tid. Der har været byggeri på legepladserne og der
har ligeledes i december været malet i Pyramiden.
Det hele glider altid lettere når vi kan komme uden for.



Kan vi være på forkant så det sidste
kvartal inden skolebørnene skal
afsted glider lettere.

Da personalesituationen er som den er og ikke ændres
løbende vil der være flaskehalse hvor der er mere travlt end
andre. Personalet ønsker ikke at skulle gå op og ned i timetal
i de travle perioder. Personalet føler det er travlt men ikke
uoverkommeligt.



Forældrene oplever presset
personale pga. de mange børn og
det øgede behov fra bl.a. de nye
børn på 2 år og 10 mdr.

Fra forældrenes side har det virket kaotisk i Pyramiden den
seneste tid hvor der er fyldt op med børn.
De små nye på 2 år og 10 mdr. har et andet behov end det vi
er vant til at se, der er mange bleskift og de kræver mere af
personalet. Samtidig opleves det fra forældrenes side som om
der er flere børn som har øget behov for hjælp end de
visiterede pladser som er i Pyramiden.
Musiksituationen har været lettere kaotisk den seneste tid.
Der har mange som har behov for tæt kontakt og støtte fra de
voksne, flere end der er voksne til.
Personalet tænker over fremadrettet om de er nok personale
til at kunne støtte de børn som har behov eller om der skal
være færre børn.
Der har været en bekymring for personalets trivsel, men det
meldes tilbage at det ses mere kaotisk udefra end det føles.
Der er tidspunkter hvor der er mere kaotisk end andre, bl.a.
ved madpakke situationer, til og fra legepladsen osv.
Henter man i disse situationer er det klart det giver et andet
billede af situationen.
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Punkter der skal bringes videre til
fællesmødet

Dato og indhold for Forældremødet d. 29. april.

