Doktorvejen 1C, 9940 Læsø Tlf.: 98 49 14 78 Dato: 30.8.16 boernehaven@laesoe.dk

Forældrebestyrelsesmøde den 22. august 2016 kl. 19.15 til kl. 21.15
Deltagere:

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

Ordstyrer:
Referent:

Maja
Anja

Fraværende:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Maja giver hurtig opsummering.
Godkendt.
1. Siden sidst med stort og småt fra vuggestuen og børnehaven. Praktikant Elham afsluttet. PAUelev Amanda kommer i fire uger i første omgang. Kommunaldirektør. Lisen. Ministerbesøg.
Skolebørn. Ansættelse. Svømning opstart. Ny høring omkring organisationsplan.

Børnehaven/Vuggestue: Vuggestuen har fået nye børn der er ved at blive indkørt. Lisen går på
efterløn og holder afslutning i børnehaven 26/8-16. Kommer også med til vores sommerfest på
Saltsyderiet.
Vi har ansat Maria Corydon i Lisen stilling. Velkommen til Maria. Stillingen er tidsbegrænset
til 31/1-17. Vi har haft besøg af ministeren Ellen Trane Nørby, som syntes vi havde en flot
institution, samt god stemning i huset.
Elham har fået arbejde og har afsluttet sin praktik i Børnehuset.
PAU eleven Amanda Jensen er startet og afslutter sin 1. praktik fredag d. 2/9-16.
Vi har startet svømning og det er som altid en skøn aktivitet. Maja og Tina er faste
”svømmevoksne”.
Ny høring omkring organisationsplan: Vi afventer fra kommunen.

2. Madordning spørgeskema. Det er vigtigt vi viser hvad vi ønsker og hvorfor, hvad man får for
pengene hvis det tilvælges og ikke blot kigge på en pris.
Bestyrelsen gennemgik det brev og spørgeskema der skal udsendes til forældrene.. Der arbejdes
videre med brev og skema på næste møde. Forældrene vil gerne have en 2017 pris med og uden
madordning, - her skal vi bruge taksten for 2017 (som ikke var klar da det foreløbige
regnestykke blev lavet.)
Bestyrelsen ønsker at der afholdes et fyraftensmøde når spørgeskemaerne er afleveret til
forældrene. Her kan der være mulighed for, at få svar på spørgsmål.

3. Sommerfest. Pandekager, hesten Rasmus, underholdning?
Vi serverer kage ad libitum i stedet for pandekager, da Saltsyderiet selv bruger deres
pandekagehus de næste par uger. Bestyrelsen står for en fællesleg for børn og voksne.
Rasmus kommer og vejrguderne skulle være med os
HUSK AT SKRIVE JER PÅ TILMELDING
4. Sommerens tema: motorik, udendørs lege (lidt som vores OL fra sidste år), en aktivitetspakke
med badge osv. som man får når aktiviteter er gennemgået/opnået.
Vi har motorik og ude leg som tema sommeren over. Vi leger efter et koncept der hedder
”Rend og Hop”. Det er en aktivitetspakke med sjove motoriske øvelser.
Vi fortsætter med ”Rend og Hop” den næste måneds tid.
5. Punkt fra forælder: hvordan er muligheden for fleksibel åbningstid? Fx åbne tidligt nogle dage
og lukke tidligere, eller åbne senere og have åbent senere på dagen… lidt efter behovet.
Forslag om at rundspørge forældrene om deres pasningsbehov. Man tænker samme antal timer
om ugen men anderledes fordelt. Det er altid nemmere at få passet sit barn en time om
eftermiddagen, end det er at få en til at komme om morgenen og få barnet i institution, hvis den
først åbner efter forældrene er mødt på arbejde; altså sværere at fjerne åbningstid om
morgenen end om eftermiddagen. Hvis åbningstiden skal laves om, skal der laves en procedure
for hvor ofte der skal spørges til behovet, hvilke kriterier det skal fastsættes efter osv. Det er
noget der skal afgøres længere oppe i systemet, men det er krævende og ønsket skal være stort
og til gavn for mange før vi tænker man vil operere med det…

6. Eventuelt.

Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde:

22/9-16

På bestyrelsens vegne Maja Lunnemann

