Referat 23.10.19
Nyt fra vuggestue/børnehave
+ Personale
Det kører med børn og personale.
Anette er i vuggestuen om formiddagen, og mandag, onsdag og fredag eftermiddag. Tirsdag og torsdag
eftermiddag er hun i børnehaven, hvor Sophia så er i vuggestuen tirsdag eftermiddag og Søren er i
vuggestuen torsdag eftermiddag.
Sophia og Søren er derudover i børnehaven.
Anna og Sebastian er kommet ind som vikarer.
Og der kommer nye børn, men der er også nogle som rykker videre.
Fantastisk pædagogisk dag. Mht. 1. milepæl i den pædagogiske plan er vi godt på vej med rutiner.
F.eks. øver vuggestuebørnene i af- og påklædning.
Fra forældresiden blev der foreslået om det kunne være der var brug for 2 pædagogiske dag eller
kursusdage.

De nye læreplaner
Der er kommet en ny skabelon for læreplanen – mappen kommer ud på hylden garderoben, sammen med
mappen med billeder.
Der bliver flyttet lidt rundt engang imellem for at danne nye læringsmiljøer.

Der er ønske om et årshjul for møder, arrangementer m.m. kunne sættes på tavlen.

Økologi opfølgning – siden sidst
82,3 % er indkøbt i økologisk
80-90% er økologiske og danske råvare
Derudover er der stor fokus på at undgå madspild.

Nyt fra skolen
Fyr og olietank skal skiftes, der kigges på alternative opvarmningsmetoder. Samt indhentes tilbud.

Eventuelt

Opfølgning flyers/brochure
Der var fundet en fra tidligere, denne er ok.
Anette laver en oversigt (snarest) til nye forældre med åbningstider, lukkeuger/-dage

Forårsmarked næste år er 16. maj 2020, men allerede nu kunne vi komme md forslag, så vi kunne nå at
planlægge noget. Punktet tages med igen til marts.
-

Lille rallybane (for børnehave/vuggestue)
Muntre køkken
Spa/salon
Ramasjang bane

Næste møde 5.12.19 kl. 16.45
Julehygge/juleklip for forældre og bedsteforældre 6.12.19 kl. 15-17. (opslag på tavlen)
Til bestyrelsesmøde næste gang på skolen tages affaldssortering op. Der kigges på om der kunne laves en
aftale med Dansk retursystem, også i forhold til at det skal indleveres i Odense.

