Doktorvejen 1C, 9940 Læsø Tlf.: 98 49 14 78 Dato: 21.6.17 boernehaven@laesoe.dk

Forældrebestyrelsesmøde den 20. juni 2017 kl. 19:15 til kl. 21.15
Deltagere:

Marlene Svendsen, Sandra Vinther, Helene Madsen, Bo Jensen, Susan Poulsen, Anja
B. Andersen og Maja Lunnemann.
Ordstyrer:
Maja
Referent:
Anja
Fraværende: Helene
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Siden sidst med stort og småt fra institutionen. Ansatte: Ny leder for skole og
børnehus. Vikarer. Pedel. Møder: Ledermøde. Fyraftensmøde forældre. Kurser: 1.
hjælp/brand. Foto 2. okt. 2017. Strandrensning. Tilbud om teater med skolen (Mustafas
kiosk).
Ansatte: Efter genopslag var det et enigt ansættelsesudvalg der sagde ja til at ansætte den nye
leder- og heldigvis sagde hun også ja  . Vi ser meget frem til det kommende samarbejde.
Kirsten er vikar sommeren over.
Vi skal tage afsked med vores pedel Hans Jørgen der stopper 30/6-17. Vi kommer til at savne
ham – ikke mindst børnene.
Alle personaler skal på 1. hjælp/brand kursus.
Jeres børn skal fotograferes 2. oktober 2017, I hører nærmere.
Vi har inviteret til et forælder fyraftensmøde 22/6 -17 kl. 16.30-17.30, hvor vi vil få en snak
om vores struktur.
Tina har været på Strandrensning sammen med de allerældste børn og skolen.
Vi skal sammen med skolen se et teaterstykke -Mustafas kiosk-. I hører nærmere om tidspunkt
og hvilke grupper der deltager.
Børnehaven/Vuggestue: Der indskrives nye vuggestuebørn efter sommerferien, der er ingen
indmeldte, men vi kender til 3-4 stykker som har planer om at melde sig ind.
2. Ændring af struktur i børnehuset; Hvordan tilpasser vi de fysiske rammer til fordeling af
børn i de aldersgrupper de har nu? Personalet har haft pæd.møde og vi planlægger
fyraftensmøde for forældre torsdag d. 22/6 kl. 16:30.
………..Maja skriver………………………….
3. Aktiviteter: Sct. Hans fredag: bål, sang og besøg af Sonja. Afsked med Hans-Jørgen?
Sommerens tema: Indianere.

Vi afholder Sct. Hans på fredag. Vi laver selv vores heks til bålet og synger ”Heksemutter
lod en tudse”.
Sonja Christensen (Momse) kommer på besøg fra Hospital-klovnene i forbindelse med
kampagnen ”Spred glæde dag, tag næsen på”. Hun kommer med røde næser og vil
underholde lidt 
Vi har temaet ”Indianer” sommeren over og planlægningen er i gang i forhold til
aktiviteter.
4. Sommerfest 2017.
Vi afholder sommerfest på saltsyderiet søndag d. -17. Opslag vil følge senere med
tidspunkt og ”program”. Husk at reserverer datoen
Vi har ikke glemt: vores store sten/skilt, indeklimaet i b.h., intra-net, bestyrelsesarbejdet
i fremtiden - Vi arbejder videre……….
Forslag til kommende punkter: invitere borgmesteren til et møde, gallafest i børnehaven,
reklame for børnehuset, søvn, kræsne børn, forældrekomsammen i bh.

Eventuelt.
Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde:

inden sommerfesten!

På bestyrelsens vegne Maja Lunnemann

