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Forældrebestyrelsesmøde den 27. februar 2017 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:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
Siden sidst med stort og småt fra vuggestuen og børnehaven. Der er ansat en ny
kommunaldirektør, Jørgen Vestby Christiansen. Jørgen besøgte os i tirsdag d. 21/2, hvor
han fik hilst på os og så vores institution.
Vi har været til 2. møde omkring ny organisering af Børne-/unge området og afventer nu
et forslag til et stillingsopslag. Udsat.
Stillingsopslag på ny madmor til børnehuset er genopslået op..igen, med frist 20. feb.- nu
en stilling på 32 timer, - samtaler med to d. 3/3. Der afholdes samtaler fredag d. 3/3.
Malene deltager fra Forældrebestyrelsen.
Ny pædagogisk personale stilling, 32 timer (Marias), med frist 2/3, - hvem fra bestyrelsen
vil deltage i ansættelses udvalg her? Vi beslutter nærmere når dato for samtaler er
fastlagt.
Vi har løst mad-opgaven midlertidigt med Janni Høegh som fungerer som vikar indtil
28/2. Vi løser opgaven inden for egne rammer indtil stillingen er besat. Marianne træder
til.
Vi har en lidt uventet konstellation af børn for tiden, med mange vuggestuebørn, og har
derfor ændret lidt på de fysiske rammer og fordelt børnene på nye måder.
Vi har to vuggestue grupper, Humlebierne og Mariehønsene. Der vil pr. 1/3 være 12 børn
i Humlebierne og 11 i Mariehønsene. Margit og Sys er hos Mariehønsene og da gruppen
pr 1/3 når op på 11 børn bliver Anja også ”Mariehøns voksen”.
Børn: nye børn, overflyttet mellem afdelingerne….
2. Hvad arbejder vi med i tiden? - aktiviteter: Fastelavn, To fødselsdage for de ældste her i
marts, skovhytten, ABC fortsætter, Glød og flamme, ”Sikkerhedsugen”. I vuggestuen
holder vi fælles samlinger med sang og højtlæsning m.m. Mariehøns og Humlebier…der
males med frugtfarver og så køres der små børn ind løbende. - personalet: revidere planer

og politikker, årsplan m.m., vi læser pt to fagbøger for at styrke fælles gods: Skæld
mindre ud og Kom ind i legen. Til orientering.
Årsplan tilsendt bestyrelsesmedlemmer. Spørgsmål? Vores årsplan er et pædagogisk
redskab der er udarbejdet ud fra vores læreplan. Årsplanen ligger på vores hjemmeside.
3. Sociale medier: Vi er nu kommet på Intra net. Maja og Margit er blevet undervist af
Bjarke og skal nu øve i at bruge intra så vi kan betjene det. Vi skal alligevel have form for
politik. Når forældrene filmer eller fotograferer til fx fastelavnsfest, hvad må man så gøre
med disse fotos? Hermed oplæg til diskussion der kan føre til retningslinjer vedr. brug af
intra.
Vi lægger emnet Intra og medier til diskussion på vores forældremøde. - Hvad er i orden,
at lægge ud på fx Facebook?
4. Forældremødet: gode ideer til relevante emner? Oplæg/spørgsmål til diskussion ude i
grupperne. ”Bestyrelsesberetning” referaterne fra 2016 + 2017 sendes til?
Forslåede emner: Vores kostpolitik. Søvn og børn.
Vi skal have valgt to nye suppleanter til Bestyrelsen, da suppleanter vælges for et år af
gangen. Anette og Susan genopstiller gerne. Der laves en opstillingsliste for suppleanter,
så alle har mulighed for at opstille.
Navn på Børnehuset: skilt eller malet sten. Er der gode ideer eller kontakter til hvordan
vi kan etablere dette? Kan vi lave noget selv, evt. med hjælp fra håndværker/kunstner?
Det skal se fint ud og kunne holde til vejr og vind.
Forslag: Skilt på facaden ud mod legepladsen - dekorere en sten med Læsø Børnehus Inviterer en lokal kunstner til at lave noget sammen med børnene.
Vi tager emnet op på næste møde.

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 27/3

Kl. 19 – 20.30

På bestyrelsens vegne Maja Lunnemann

