Doktorvejen 1C, 9940 Læsø Tlf.:98 49 14 78 Dato: 27.11.17 boernehaven@laesoe.dk

Forældrebestyrelsesmøde den 22. november 2017 kl. 16:15 til kl. 18.00
Deltagere:

Marlene Svendsen, Sandra Vinther, Helene Madsen, Bo Jensen, Susan Poulsen, Anja
B. Andersen og Maja Lunnemann.
Ordstyrer:
Maja
Referent:
Anja
Fraværende: Susan og Marlene.
Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.
1. Siden sidst med stort og småt fra institutionen.
Børnehaven/Vuggestue: Pr. 1/12 er vi indskrevet 41 børn. 4 børn til skole 15/11-2017 og 1
vuggestuebarn ind samme dag. 2 nye børnehavebørn pr. 1/12. Oplæg til ekstra forældremøde i
vuggestuen. Sten med navn på børnehuset. Nyt om PAU-elev. Virksomhedspraktikant i
børnehuset. 5-års gennemgang, intranet, ventilation.
Børn: Vi har sagt farvel til Ronja, Laurits, Jana og Sarah. – og så starter der to ”nye”4 årige
børn 1/12-17. 1 vuggestuebarn er startet d. 15/11.
Vuggestuen har haft indkaldt til forældremøde, men da der ikke var tilslutning nok, har
personalet i stedet tilbudt individuelle samtaler.
Personale: Amanda kommer i praktik igen, denne gang i børnehaven. Hun starter 15/12-17.
Heidi Nielsen er startet i virksomhedspraktik og skal være her i nogle måneder, primært i
vuggestueafdelingen.
Sten: Vi har lavet en aftale om at få malet vores store sten navn på børnehuset, det bliver til
foråret.
5 års gennemgang: Der er tjek på og der er en plan for udbedring af fejl og mangler.
Ventilation: Vi får nu undersøgt vores indeklima, som et led i 5-års gennemgangen af huset.
Intranet: Vi går snarest i gang med at få implementeret Intranet. Vi bliver tilkoblet skolens
system. I hører nærmere. Alle forældre får mulighed for at blive undervist i brugen af Intranet.

2. Fælles bestyrelsesmøde Børne-/ og unge området på Læsø dvs.; skole og børnehus.
Hvad vil vi bidrage med til det ”store” møde d. 25.? Ønsker, opklarende spørgsmål, ideer,
praktiske udfordringer/spørgsmål, forventninger osv.
Forældrebestyrelsen fik diskuteret hvad de gerne vil bidrage med på det fælles
forældrebestyrelse møde på lørdag og har en masse spørgsmål om det fremtidige
samarbejde.
3. Eventuelt.
Forslag til kommende punkter: invitere borgmesteren til et møde, gallafest i børnehaven,
reklame for børnehuset, søvn, kræsne børn, forældrekomsammen i bh.

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde:

Fælles møde med skolen d. 25. nov. kl. 8.40-13.00

På bestyrelsens vegne Maja Lunnemann

