Doktorvejen 1C, 9940 Læsø Tlf.: 98 49 14 78 Dato: 21.12.16
boernehaven@laesoe.dk

Forældrebestyrelsesmøde den 30. november 2016 kl. 19.15 til kl. 21.15
Deltagere:

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

Ordstyrer:
Referent:

Maja
Anja

Fraværende: Marlene og Susan.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Sidste møde var 22/9, da vi lavede høringssvar.
Godkendt.
Siden sidst med stort og småt fra vuggestuen og børnehaven. Der er nedsat et
ansættelsesudvalg til ansættelse af en ny kommunaldirektør (Anja). Der er lavet en
arbejdsgruppe til implementering af den nye ledelsesform på børne-unge området, hvor Susan
fra bestyrelsen deltager (og Maja).PAU- elev Amanda kommer i 6 mdrs. praktik fra sidst i
januar. Hun skal være i vuggestuen. Stillingsopslag på ny madmor til børnehuset er slået op,
med frist 7. dec. og samtaler 12. dec. Vi skal vælge en forælder fra bestyrelsen til at deltage i
ansættelsesudvalget. December datoer, se nyhedsbrev. Hønsene er flyttet. Jytte stopper 20/12.
Børnehaven/Vuggestue: Børnehaven har valgt, at slå Rød og Gul gruppe sammen i flere
sammenhænge bl.a. frokost og skovtur. Det er stadig en mulighed at tage af sted kun med
Gul, kun med drenge osv. De kan deles op i grupper efter aktivitet og efter fremmøde. Det har
været en god løsning set ud fra antal børn i grupperne.
Det er blevet december måned og vi har flere arrangementer på tapetet. Se i vores
nyhedsbrev, hvilke aktiviteter og dage det er.
Vi har flyttet vores høns, grundet fugleinfluenzaen. Når dette er afblæst får vi nye høns igen.

2. Madordning: Vi skal samle ideer, erfaringer og ønsker til denne nye form for madordning
vi skal have pr. 1/1-2017. Det er os der skal ”forme denne madmor (m/k)” fra dag 1, i
forhold til pædagogik, sundhed, hygge, kostpolitik….
Vi skal have ny ”madmor m/k” når Jytte stopper. Malene deltager i ansættelsesudvalget.
Bestyrelsen sender ideer og ønsker til Maja inden mandag d. 12/12-16.

3. Morgenmad i børnehuset. Der er et ønske fra personalet om en dialog med forældrene
omkring tilbuddet om morgenmad – om det fx kunne slutte kl. 7:30 og rent faktisk

primært henvende sig til de børn der ikke har spist morgenmad hjemme. Nogle morgener
er der slet ikke plads om bordet, og det er samtidigt blevet det sted forældrene kan
aflevere deres barn, da alle voksne er i gang med at give morgenmad. Lad os få en god
snak om de faktorer der spiller ind og hvad der ville være gode løsninger på et stigende
problem, dog periodevis.
Forældrene i bestyrelsen har god forståelse for vores problem, og har også lagt mærke
til at det kan være svært for medarbejderne at løsrive sig fra bordet om morgenen, da
der er mange små der skal have mad. Samtidigt giver det uro og en blanding af store og
små børn bl.a. i tumlerummet, når der ikke kan være voksne hos dem hele tiden. Der er
forskellige forslag, bl.a. om at pakke morgenmaden væk kl. 7:30, eller 7:45 og evt. have
en tallerken tilbage med rugbrødsmadder på. Der er også stor forståelse for at opfordre
forældre til at give morgenmad hjemmefra, hvis ikke man møder så tidligt, og at man
ikke behøver sætte børnene til bordet igen hvis de allerede har spist noget. Vi skal også
tænke på at det hele kommer til at se anderledes ud, når vi ikke har Jytte i 37 timer efter
nytår. Bestyrelsens tilkendegivelser tages med til personalemøde d. 5. dec.
4. Sociale medier: vi skal på et tidspunkt på Intra net. Så får vi et lukket forum, fremfor på
en hjemmeside på internettet, og vi kan bedre dele billeder m.m. Men vi skal alligevel
have form for politik. På hjemmesiden er der regler vi kender ok. Når forældrene filmer
eller fotograferer til fx fastelavnsfest, hvad må man så gøre med disse fotos? Kan vi lave
en rettesnor?
Vi fik en god debat. Emnet tages op på de kommende bestyrelsesmøder, hvor vi b.la. vil
diskutere fælles ”retningslinjer” og tale videre om hvilke ønsker vi har til brug af intranettet.

5. Eventuelt.

Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde: Næste møde: Torsdag d. 12/1-17

På bestyrelsens vegne Maja Lunnemann

