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REFERAT

1 Godkendelse og prioritering af
dagsorden

Godkendt

2 Kommentarer til seneste referat

Ingen

Repræsentanter i Forældrerådet
•

Forældrerådet skal
konstituere sig.

Nana har fungeret som formand og næstformand,
ønsker at fratræde fra begge pladser.
Pladserne er efterfølgende fordelt som
nedenstående:
Formand: Christina
Næstformand: Christina Pelle

3
Nyt fra Børnehaven
•

Hvordan ser børnenes
hverdag ud i disse Covid-19
tider?

Der ringes fortsat på klokken og man må stadig ikke
gå inden for i børnehaven.
De voksne har meget travlt indenfor og beder om at
vi har tålmodighed hvis der går lidt tid inden de når
ud for at tage imod.
Morgenmaden slutter lidt før kl. 8.
Kl. 8.15 går de store børn på legepladsen. De er
ude hele dagen og er kun inde for at spise hvis det
er dårligt vejr.
De spiser eftermiddagsmaden ved bordene som
står tæt på indgangen.
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De små børn spiser bagved børnehaven på den lille
legeplads.
Kl. 9.15 er der frugt som vanligt. Dog er det
portionsanrettet. Det har fungeret godt og giver
mere ro derfor fortsættes der med dette.
Hygiejnen i Pyramiden har personalet og
forældrerådet et ønske om følger med i de nye
vaner når der falder ro på børnehaven igen.
Børnehaven gøres i tiden med Corona rent 2x dgl.,
dette ønsker vi skal fortsætte hvis muligt.
Personalet har oplevet mindre sygefravær blandt
børn og voksne.
Sommerferien holdes i år i eget hus.
Der er derfor ikke fælles pasning med de andre
institutioner i år.
Børnene leger andre lege end før covid-19 kom,
fantasien udvikler sig, men der er et stort savn fra
personalet efter de blandede børnegrupper.

Punkter der skal bringes videre til
fællesmødet.

Ingen
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