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Forældreråd Pyramiden
01.12 2020, kl. 17.15 til 18.00
Mødet afholdes i Pyramiden Børnehave, derefter bestyrelsesmøde på teams.
refere

Godkendelse og prioritering af dagsorden

Godkendt

Kommentarer til seneste referat
Nyt fra Børnehaven
•
•
•

Corona-19
Børnegrupper ude og inde døres.
Tips by text

Der har været holdt møde angående lærerplaner.
Der er valgt 2 punkter ud som der skal arbejdes mere med og
dette er børns medbestemmelse/selvbestemmelse.
Der vil også være fokus på evaluering. Hvorfor gør vi egentlig
det vi gør. Hvad vil vi med det, og har vi opnået det vi ville,
eller er der dukket noget helt nyt op?
Til at reflektere over dette bruges SMTTE-modellen.
I forhold til covid-19 så er der nu mulighed for, at dele
børnene op og derved være mere inde på skift på de dage
hvor vejret er rigtig dårligt.
Snak om det kunne være en god ide at bruge tavlen noget
mere, skrive når der sker noget så man som forældre bedre
kan følge med. Det er også en mulighed at hænge et
ugeskema op, det giver et godt overblik.
Tips by tekst - Det er ikke endelig opgjort endnu hvilken effekt
projektet har haft.

Nanna har fået en forældrehenvendelse.
•

Snak om, at skrive ud i nyhedsbrevet at personalet opfordre
forældre til, at komme hvis der er noget man undre sig over,
og få en snak med personalet. Det er utrolig svært for
Hvordan får vi forældrene til, at
have tillid til, at komme til os. Så vi personalet at gøre noget ved det hvis de ikke lige ved hvad
der rører sig. Skulle helst ikke blive sådan at rådsmøderne
kan tage hånd om det.
bliver sådan en samling, af alt det negative der bliver samlet
sammen igennem 3 mdr. og bragt med videre.
Personalet kan sagtens tåle ris/ros og vil hellere have tingene
at vide direkte så de har mulighed for, at handle på det.
Snak om,” forældre stoppet ” kunne rykkes længere frem til
computeren. Flere har oplevet, at det kan være svært at
komme i kontakt med personalet hvis man ikke lige kan se
nogen, da man ikke kan nå at kigge ud i køkkenet.

Vores forældreråd – en slags status
•
•
•
•

Snak om referatet fra forældrerådsmøderne kunne komme ud
på sms. Altså man fik en sms, med et link til referatet. Det ville
måske få flere til at læse dem. Fremfor de bliver sendt ud på
mail. Bettina vil undersøge om dette kan lade sig gøre.
Referatet fra det seneste forældrerådsmøde kunne også
sendes ud sammen med nyhedsbrevet næste gang.

Hvordan kan rådet bidrage?
Kan vi kvalificere møderne?
Kan vi bidrage mere i forhold til hele
forældregruppen.
Er det en ide, at forældrerådet samler
indholdet fra mødet i et nyhedsbrev til Snak om hvordan rådet kan bidrage – nogle gange kan det
være svært lige at komme på noget at byde ind med til
de øvrige forældre?
dagsordenen hvis man ikke lige er optaget af noget.

Nogle syns det er fint, at det er Bettina der sætter det på som
lige er relevant.
Men det vil blive overvejet til næste gang, hvordan rådet evt.
kan bidrage, og hvordan vi kan kvalificere møderne.
Vi skal også til at, finde nye repræsentanter da 2 stopper her
til foråret, så vi kan godt nu allerede begynde at kigget lidt
efter nye medlemmer og snakke lidt med de andre forældre,
hvis der var nogen som kunne tænke sig at være med.
Så vi ikke kommer til, at stå i sidste øjeblik og mangle nogen.
Sidst vi havde valg, var der ingen der meldte sig. Så det
fungere nok bedre, at snakke med folk ansigt til ansigt.

Evaluering af fotograf

Der har igen været delte meninger om Cathrine Drud, nogle
har været tilfreds og andre ikke. Nogle har også haft henvendt
sig til hende og mener ikke de har fået en ordentlig/pænt svar
tilbage.

EVT.

Det vil nok være svært at finde en, som alle er 100 procent
tilfredse med. Alle var heller ikke tilfredse sidst vi brugte Lone
Der har været snakket om firmaet ” say Orange” som tidligere
har taget billeder ude på ørstedsskolen, dem var mange
tilfreds med. Så det kunne måske være en mulighed, at kigge
lidt på dem og deres priser til næste års fotografering.

Møder i forældreråd og forældrebestyrelse
2020-2021

Forældreråds- og bestyrelsesmøder 2020-2021:
•
14/9 2020
(Dagplejen ansvarlig)
•
1/12 2020
(Pyramiden ansvarlig)
•
3/3 2021
(Simmerbølle ansvarlig)
•
3/6 2021
(Vejlen ansvarlig)
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

