Doktorvejen 1C, 9940 Læsø Tlf.: 98 49 14 78 Dato: 26.6.15 boernehaven@laesoe.dk

Forældrebestyrelsesmøde den 24. juni 2015 kl. 19.30 til kl. 21.30
Deltagere:

Malene Svendsen, Heidi Strøm, Mette Frandsen, Mette Thuesen, Camilla Malling
Beck, Anja B. Andersen og Susanne Paulsen.

Fraværende: Mette Thuesen, Mette Frandsen, Camilla.
Ordstyrer: Susanne
Referent:
Anja

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
2. Siden sidst med stort og småt fra vuggestuen og børnehaven.
Børnehaven: Musik Line har afsluttet sine musiktimer. Svømning er afsluttet for denne
omgang.
Vi planlægger en ny ”svømmesæson” efter sommerferien.
Vi har haft et par personaler på et meget spændende ”Grønne Spirer” kursus. Det var om
motorik i naturen.
Vuggestuen: Jonas og Cecilie er startet henholdsvis 1/6 og 15/6.
Vi har et ønske om, at få sat en foldevæg op, et stykke ind i fællesrummet. Det vil give
mere plads til vuggestuen. Vi har indhentet tilbud lokalt.
Nina er vikar i sommeren over i vuggestuen.

3. Personalet i Børnehuset har drøftet om vi skulle have et lille hønsehold. Vi har tidligere
haft kyllinger i den gamle institution og påfugle. Fastsættelse af forældrearbejdsdag/e til at
bygge og hegne.
Vi vil arrangere en forælder – arbejdsdag, hvor der bygges hus og sættes hegn op.
Arbejdsdagen bliver lørdag d. 19. september. Der bliver lavet invitation i august.

4. Der har været et ønske fraforældre om madordning også om fredagene. Madordning i
Læsø børnehus
Læsø Børnehus har siden år 2010 haft en madordning for alle børn som en del af
driftsbudgettet.
Inden opstart blev der indhentet tilbud fra Læsø Plejehjem om levering af mad til børnene.
Det handlede udelukkende om frokosmåltidet.
Der blev leveret mad 4 dage ugl. fra Plejehjemmet. Fredag medbragte børnene madpakker
hjemmefra. En kompromiløsning, da forældrene ikke alle ønskede madordning indført.

I dag laver forældrene stadig madpakker til fredagene
I dag får vi lavet maden i Børnehuset og vores køkken er blevet godkendt som
produktionskøkken, selv om det ikke er supervelegnet.
Bestyrelsen blev enig om, at lave en ny forældreundersøgelse – ønskes der madordning
hele ugen? Der vil snarest blive udfærdiget et spørgeskema. Hvis der evt. ønskes
madordning hele ugen vil Bestyrelsen og Børnehuset arbejde videre med det.
Orientering om resultat af spørgeundersøgelsen
Der er indkommet 35 svar.
22 har sagt ja til mad i 5 dage.
2 går ind for begge dele. 11 vil gerne beholde den nuværende ordning.
Susanne Paulsen vil tage en drøftelse med vores socialchef Lotte Keller for at undersøge
om det kan sættes i værk allerede i 2015. Såfremt der kun findes begrænset økonomi for
indeværende år, vil vuggestuen prioriteres.

5. Planlægning af forældrefest søndag den 30. august. Tidligere år har vi med fornøjelse
været ved Saltsydehytten, hvor der er rigtigt gode faciliteter. Fordeling af arbejdsopgaver
til festen.
Vi afholder festen i tidsrummet 10-14. Der vil blive serveret pandekager, saft og kaffe/te.
Medbring egen mad. Der vil blive mulighed for at grille. Husk eget service og bestik.
Der vil være lege. Vi vil se om vi kan låne Rasmus (Tinas hest) til små rideture.
Invitation kommer i august med tilmelding.
6. Budget 2016 er ved at blive udformet. En orientering. Bestyrelsen har mulighed for at
komme med ønsker og ændringer. (Dog ikke på løn o.l.)
Der blev orienterede. Budgettet er ved at blive udformet. Der forventes et driftsbudget
som indeværende år, idet vi kan fastholde børnetallet.
7. Eventuelt.

Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde:

Torsdag 20/8-15 kl. 19.30

På bestyrelsens vegne Susanne Paulsen

