Doktorvejen 1C, 9940 Læsø Tlf.: 98 49 14 78 Dato: 19.5.17 boernehaven@laesoe.dk

Forældrebestyrelsesmøde den 17.maj 2017 kl. 18.00 til kl. 20.00
Deltagere:
Ordstyrer:
Referent:
Fraværende:

Marlene Svendsen, Sandra Vinther, Helene Madsen, Bo Jensen, Susan Poulsen, Anja
B. Andersen og Maja Lunnemann.
Maja
Anja

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.
2. Siden sidst med stort og småt fra institutionen. Legeplads inspektion. 5-årsgennemgang
af Børnehuset. Kurser blandt personalet i foråret: grønne spirer, Tina og Marianne,
alkohol-temadag, alle. Personalesituation. Vi skal sige farvel til Hans-Jørgen og
overlevere opgaver. Vi har det faste personale vi har søgt efter. Vi har pt Nanna som
vikar. Hvor er vi med intra?
Legeplads: Vi har fået en god legepladsrapport. Den sagkyndige var meget tilfreds med
vores legeplads.
5 – års gennemgang: Der er blevet set på de anmærkninger der er påpeget på bygning
m.m.
Kurser: Marianne og Tina har været på Grønne spirer kursus og har fået god inspiration
med til vores pædagogiske arbejde.
Alkohol temadag: Alle kommunale ansatte har været på Kursus om alkohol. Formålet
med dagen var, at alle medarbejdere i kommunen har samme faglige platform og
udgangspunkt at arbejde ud fra - At den enkelte medarbejder kan handle på et sikkert
faglige grundlag og har enkle og konkrete værktøjer der kan bruges ”her og nu”.
Personale: Vi har Nanna som vikar.
Intra: Skolen skal have overdraget viden fra den afgående skoleleder, så Intra bliver sat
lidt på ” stand by”. Vi vender tilbage 
Børnehaven/Vuggestue: Der kommer et nyt barn til vuggestuen 1. juni. 4 børn skal i skole
midt november. Vi arbejder løbende på stuktur, gruppedeling og fysiske rammer i børnehuset,
- en opgave der hele tiden forandrer sig.
Vi arbejder løbende med vores struktur i Børnehuset. Børnetallet og alderssammensætningen
ændrer sig og stiller nye krav til vores struktur.

3. Ansættelse af ny leder: kort info. Hvor er vi nu? Tidsramme. Er der relevante spørgsmål
man kunne tage med til samtaler?

Fra forældrebestyrelsen er Bo, Helene og Susan i ansættelsesudvalget. Fra Børnehusets
personale deltager Maja og Anja. Der er samtaler på fredag d. 19/5. Det er et udbredt
ønske at en fremtidig leder også vil være synlig i Børnehuset (fysisk tilstede ind imellem).
4. Navn på Børnehuset. Skiltning: hvor er vi? Hvad mangler vi nu? Male på sten?
Vi har købt rettigheder til vores billeder i garderoberne. Vi kan evt. overfører billederne
på den sten vi gerne vil have liggende foran Børnehuset. Der er forslag om at få en STOR
sten på hjørnet af parkeringspladsen. Ligeledes ønskes der sten påmalet Humlebi,
Mariehøne og Guldsmed der skal ligge foran hver garderobe indgang. Vi har taget kontakt
til teknisk forvaltning angående regler vedrørende ”stenplacering” m.m.
5. Bedsteforældredag.
Vi har Bedsteforældredag på fredag d. 19/5. Vi glæder os til en dejlig dag. Vi har
arrangeret fælles ”snitte” køkken, hvor vi laver grønt til bålsuppe og vi leger nogle
fælleslege. Forældre/bedsteforældre bager kager til festen.
6. Forældrebestyrelsen i fremtiden: ”Den store bestyrelse” og ”Børnehusets forældreråd”?
Det bliver spændende med det fremtidige bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen vil arbejde videre med de indkomne forslag.
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:

Tirsdag d. 20 juni kl. 19:15 til 21:15.

På bestyrelsens vegne Maja Lunnemann

