Doktorvejen 1C, 9940 Læsø Tlf.: 98 49 14 78 Dato: 18.4.16 boernehaven@laesoe.dk

Forældrebestyrelsesmøde den 11. april 2016 kl. 19.15 til kl. 21.15
Deltagere:
Ordstyrer:
Referent:

Malene Svendsen, Sandra Vinther, Helene Madsen, Anette Strøm, Susan Poulsen,
Anja B. Andersen og Maja Lunnemann.
Maja
Anja

Fraværende:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Maja giver hurtig opsummering.
Godkendt.
2. Valg af formand. Styrelsesvedtægter vedhæftes dagsorden.
Malene bliver vores nye ”Forkvinde”.
3. Siden sidst med stort og småt fra vuggestuen og børnehaven. Lidt om skolestart,
svømning, indvielse af cykelskur, orlov, coach-tilbud til personalet, PAU-elev.
Vuggestuen: Der er 13 børn indskrevet. Personalet har indført ”afslapningstid”, hvor
børnene hører afslapningsmusik, mens de ligger på madrasser og ser på lysshow.. Det er
en aktivitet som børnene er meget glade for.
Børnehaven: Vi taler indretning i vuggestue/børnehave. Vi har fået flyttet vores Katte
billeder, så vi kan få flere hylder op. Vi vil nu i gang med at indrette vores dukkekrog på
anden vis.
Grupper: Der er 20 børn i gul Garderobe og for, at øge kvaliteten på turdagene har vi
besluttet, at der bliver 5 børn hjemme på skift. De får nogle ”særlige” opgaver på deres
”hjemmedag” (bage, skrælle gulerødder eller feje fliser fx)
Skolestart: Det er blevet besluttet, at der bliver to skolestart efter sommeren. Vi afventer
besked fra skolen om start tidspunkter, men sandsynligvis september og november.
Svømning: Vi planlægger svømning til sensommer/efterår.
Cykelskur: Vi havde en god indvielse og er glade for igen, at få vores cykler under tag.
Maja: Maja tager frem til sommerferien 3 ugers orlov fordelt på 6 uger.
Coach: Der er kommet tilbud til personalet om, at de kan tale med en personlig coach,
psykoterapeut Ole Jessen, et fælles kommunalt tilbud.
PAU-Elev: Vi får en ny PAU elev til sommer. I hører nærmere.
Virksomhedspraktik: Vi siger velkommen til Christina Christoffersen der skal være her i
to uger med start torsdag d. 14. april. Christina skal primært være i vuggestuen.

4. Intra-net i børnehuset?
Vi vil gerne indføre Intranet i Børnehuset. Intranet er et lukket forum til opslag, beskeder,
nyheder, billeder m.m. Vi går i gang med det videre arbejde. En enig forældrebestyrelse
bakker op.

5. Projekt høns i børnehuset: status og videre forløb.
Vi havde en rigtig god ”forældrearbejdsdag” med god opbakning. Vi blev næsten helt
færdige, der mangler blot enkelte ting. Vi glæder os til at få vores nye beboere og vil
gerne have ideer til, hvilke høns der kan være gode, at have blandt børn.

6. Eventuelt. Vi får en snak om personalets reaktioner på når man kommer sent op ad
formiddagen med sit barn og ligeledes når man henter sent. Maja pointerer at vores politik
er at hyggemorgener og spontane fridage hjemme hos sin mor og far, værdsættes og skal
nydes inden barnet skal i skole! Vi har ikke en mødetid i børnehaven, udover fastsatte ture
eller aftalte aktiviteter/gentagne aktiviteter de enkelte børn forventes at deltage i.

Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde:

mandag 30/5 eller 6/6

kl. 19.15

På bestyrelsens vegne Maja Lunnemann

