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Forældreråd Pyramiden
14-9--2020, kl. 17.15 til 18.15
Mødet afholdes i Simmerbølle Børnehave
refere
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Godkendelse og prioritering af dagsorden
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Kommentarer til seneste referat
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Nyt fra Børnehaven
•
•
•
•
•
•

Nye børn.
Evaluering af børne fremmødet
sommeren 2020.
Personale nyt.
Tips by Text i uge 40-47
Spu test efteråret
Tilsyn den 15.september 2020

Godkendt

Der kommer nye børn hen over efteråret, som starter i
oktober, november og december.
Evaluering af fremmødet: Det er et generelt stort problem at
alt for mange melder deres børn til i ferierne og så dukker
børnene ikke op alligevel. Det er spild af vikar og ressourcer
og det er vanskeligt for personalet at planlægge ferie.
Det er et tilbagevende problem. Personalet fortæller, at man
har kontakt med de fleste forældre og ofte flere gange. Så det
bliver både leveret mundtligt men også på iportalen.
Personalenyt:
Anne som er koordinator i dagplejen går på barslen. Kit fra
Simmerbølle har budt ind på opgave i et års tid.
Samtidig har Bitten fra pyramiden sagt ja til at overtage Kits
koordinator funktion i Simmerbølle.
Maria Friis fra Simmerbølle har fået nyt job. Så der skal
ansættes en i stedet for hende, samt en i et vikariat for bitten.
Tips by tekst:
Er et forsøg der har kørt fra Maj og så til nu. Halvdelen af
forældregruppen har modtaget en sms med tips og ideer til
hvordan man kan tale med sit barn om forskellige ting. Dette
for at styrke børnenes sprog.
Der skal senere evalueres på, om det her projekt så har haft
en effekt på børnenes sprog. Om de børn hvis forældre har
modtaget en sms og måske snakket mere med deres børn,
faktisk er blevet bedre rent sprogligt.
SPU test til efteråret: I forhold til de kommende skolebørn.
Forældrene bliver kaldt ind til en samtale hvor der tages
udgangspunkt i testen. Og der bliver talt om, om der evt. skal
sættes noget ekstra ind på nogle områder i forhold til
skolestart.
Tilsyn: Der bliver afholdt tilsyn rundt i de enkelte børnehaver.
Det er forvaltningen der fører tilsynet. Der skal bl.a. tales om
dagligdagen i børnehaven som tager udgangspunkt i de
styrkede lærerplaner.
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Overgange i dagtilbud midt.
•
•
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Hvordan opleves det som forældre?
Hvordan kan overgangene mellem
dagtilbud forbedres?

Årshjul.
•
•

Hvad kan I byde ind med til forhold til
årshjul.
Ideer til åbendagtilbud.

Der har været talt om, at personalet godt kunne have brugt
mere forberedelses tid. Set fra forældrenes synspunkt gav det
ikke så meget mening at placere personalet fra pyramiden i
den gruppe af børn hvor der var færrest børn fra pyramiden.
Der er enighed om, at det er noget som skal forsætte da det
helt sikkert giver en tryghed for børnene at der er en kendt
voksen. Til næste år vil personalet også have bedre tid til, at
planlægge denne overgang og finde ud af hvem der kunne
tænke sig at byde ind på opgaven.
Pt er vi stadig begrænset lidt af Corona. Så de ting der bliver
sat i værk skal foregå udenfor.
F.eks. har Almira fra Gine tilbud at børnene kan være med til
at lave græskar i byen, som så skal bruges til udstilling i
butikken.
Så hvis nogen kender nogen som kunne komme med
forskellig indslag ( Falck redder, en fisker en jæger osv. )
Der har været talt om, at lave en slags årshjul som skulle
være synligt for forældre hvor man så havde mulighed for at
skrive så på med forslag. På den måde kunne det give et
bedre overblik over hvad der sker i de forskellige måneder.

Fotografering
•

Det er aftalt at der bliver taget kontakt til Catrine, da
forældrene var godt tilfredse med hendes billeder sidst hun
var i børnehaven. Christina tager kontakt til hende.

Skal vi bruge Cathrine Drud?

Snak om Corona og om retningslinjer. Det kan være rigtig
svært at vurdere hvornår barnet skal blive hjemme. Da det vil
være meget almindelig her hen over efteråret at man hoster
lidt og næsen løber. Der skulle gerne samme dag være sendt
i nyeste retningslinjer ud på mail.
Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2020-2021:
Møder i forældreråd og forældrebestyrelse
•
14/9 2020
(Dagplejen ansvarlig)
2020-2021
•
1/12 2020
(Pyramiden ansvarlig)
•
3/3 2021
(Simmerbølle ansvarlig)
•
3/6 2021
(Vejlen ansvarlig)
EVT.

Sted: Alle møder afholdes i Simmerbølle
Møderne er tilrettelagt således:
17.15-18.15 Afdelingernes forældreråd holder møder
18.15-18.45 Råd og bestyrelse spiser sammen et let
måltid
18.45-20.15 Bestyrelsesmøde
Turnus – forberedelse/oprydning:
Går på skift mellem afdelinger – se turnus under
mødedato

