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1. Nyt fra Søren Fly
Esther er stoppet i børnehaven, og der er taget fin afsked med hende og familien.
Maria er startet i en tidsbegrænset stilling indtil sensommeren. Hun vil primært hjælpe til i vuggestuen. Der
sættes stor pris på Maria og hendes indsats i institutionen.
I den seneste tid er Liv og Rakel blevet indkørt i vuggestuen.
Personalet er primært fordelt sådan, at Annette, Karin og Maria holder til i vuggestuen, mens Søren Fly,
Søren Petersen og Mette holder til i børnehaven. Grundet institutionens lille størrelse, hjælper personalet
dog hinanden på tværs af børnegrupperne.
Der er indført en smule mere struktur i hverdagen. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at der så vidt muligt
afholdes faste aktivitetsdage i ugens løb. Som oftest afholdes de mandag, onsdag og fredag i det tidsrum på
dagen, hvor der er tre pædagoger og medarbejdere tilstede.
Renoveringen af børnehaven og vuggestuen er stadig i proces. Seneste nyt er, at der har været arkitekter i
institutionen for at komme med forslag til forandringerne. Formålet er bl.a. at optimere toilet- og pusleforhold,
skabe mere garderobeplads og generelt optimere de fysiske rammer indendørs. Arkitekterne vil udarbejde
tilbud på forskellige scenarier, som der efterfølgende skal tages stilling til.
Personalet er opmærksomme på at skrive på tavlen indendørs, når der er arrangementer, ture ud af huset
eller andre vigtige informationer. Alle opfordres derfor til at holde sig ajour på tavlen og selvfølgelig også på
Viggo.
Børnetallet i institutionen vokser gradvist, og der er jævnligt nye, interesserede børn og forældre på besøg.
Der er nu kommet en venteliste til vuggestuen. Der sættes stor pris på den stigende interesse for stedet, og
forhåbningen er, at det på sigt smitter af på børnetallet på skolen.
Der igangsættes sprogvurderinger forudsat af, at forældrene giver samtykke hertil. Desuden igangsætter
Søren MUS- samtaler for de ansatte i institutionen.
Annette har fået mulighed for at komme på kursus i det pædagogiske arbejde med 0-3 årig børn.

2. Pædagogisk-dag
Det har været afholdt ”pædagogisk-dag”. Det var en god dag, hvor personalet fik mulighed for at møde
hinanden på en ny måde. De fik bl.a. drøftet deres roller og ønsket om at skabe en smule mere struktur i
hverdagen. Det blev fx aftalt at udarbejde en årshjul, som kan give forældre overblik over centrale aktiviteter
og temaer i årets løb.
3. Sammenhæng mellem institutionen og friskolen
På forældrerådsmødet havde vi en drøftelse af, hvordan vi kan styrke sammenhængen på tværs af
institutionen og forældrerådet. Fx blev der talt om vigtigheden af, at vi alle deltager til fælles, sociale
arrangementer som arbejdsdage, forårsmarked og generalforsamlingen, så vi lærer hinanden endnu bedre
at kende på kryds og tværs og oplever at være en del af et fælles sted. Dette opmærksomhedspunkt ser vi
som vigtigt for at fastholde, at børnene fortsætter på friskolen efter børnehavens afslutning.
På den baggrund foreslås det, at der opsættes en fælles opslagstavle for både friskolen, børnehaven og
vuggestuen udendørs som supplement til Viggo, hvor der kan opsættes et årshjul/kalender samt gøres
løbende reklame for vigtige arrangementer. Der er nemlig en opfattelse af, at det kan være svært at huske
vigtige datoer blandt de andre informationer, som man også får fra Viggo. Hvis man konfronteres med
datoerne ”fysisk”, forestiller vi os derfor, at det vil være en stor hjælp. Desuden kan der være noget hyggeligt

i fx en hjemmelavet plakat/besked fremfor udelukkende digitale beskeder – de skal dog ikke ses som et
alternativ, men snarere som et supplement til Viggo.

4. Forslag om en fælles drøftelse af visionerne for stedet
I forlængelse af de spørgsmål, der blev rejst på generalforsamlingen, drøftede vi, hvordan vi fortsat kan
understøtte, at børnetallet stiger. Vi støtter derfor op om, at der afholdes et arrangement, der lægger op til en
fælles dialog om visionerne for stedet som helhed. ”Hvordan kan stedets mange kvaliteter kommunikeres
endnu tydeligere til omverdenen?” Det er fx ét af de spørgsmål, der kan tages hul på igen.
5. Medbragt legetøj
Der har været tvivl om, hvorvidt man måtte medbringe legetøj og i hvilket omfang. På baggrund af en dialog
om fordele og ulemper set både fra personalet og forældrenes perspektiv, blev det besluttet, at det ikke er
tilladt at medbringe legetøj hjemmefra. Der vil dog blive afholdt ”legetøjsdage”, og på disse særlige dage, vil
det være tilladt at medbringe eget legetøj. Dette meldes selvfølgelig ud på Viggo forud for disse dage.
6. Forslag om at igangsætte ”forældrekaffe–arrangementer”
Forældrerådet vil fremadrettet stå for nogle fredage med forældrekaffe, hvor de sørger for at få lavet kaffe,
bage kage og rydde op efterfølgende. Formålet er at styrke fællesskabet og få endnu mere hyggeligt
samvær blandt forældrene og børnene.
Første forældrekaffe bliver d. 20 maj fra kl.14.30 med håb om, at mange vil deltage, så meget som de nu
kan. Hvis der er opbakning til arrangementet, ønsker vi at afholde fællesspisning og
7. Forslag om gøre vuggestuens nye gårdhave mere sanselig
Vi ønsker, at den nye gårdhave bliver gjort mere sanselig for de små. Forslag om at lave en sansevæg, som
forældrerådet vil lægge op til, at der kan arbejdes med på d. 20 maj til ”forældrekaffe”. Der igangsættes en
indsamling af genbrugsmaterialer til sansevæggen.
8. Forslag om at igangsætte en ”pantindsamling” for at bidrage økonomisk til stedet.
Forældrerådet foreslår, at der igangsættes en pantindsamling. Det kan foregå sådan, at et forældrepar kører
med ”byens trailer”, som er placeret ved det rekreative område ved siden af Herringe Stadion, gennem
Rudmevej fra Assensvej til Gultved for at samle pant på én bestemt dato. Det kan fx foregå hver tredje
måned.
Forud for ”pantindsamlingsdagen” kan det reklameres i lokalsamfundet via Viggo og Facebook, at alle der
ønsker at give et bidrag til skolen og institutionen kan placere en sæk med pant foran deres indkørsel. Hvis
man bor udenfor strækningen, men stadig ønsker at donere sin pant, kan man placere sine sække på
skolens parkeringsplads i det angive tidsrum.
Indsamlingen kan foregå som en rotationsordning, så man ikke behøver at gøre det oftere end maks. én
gang årligt. Sebastian Søgaard har allerede meldt sig som den første ”indsamler”.
Hvis vi varsler pantindsamlingen i god tid på Viggo, Facebook mv., kan forældre, bedste forældre og lokale
forhåbentlig nå at indsamle et større beløb. Det kan være en god ide at kommunikere et konkret formål
bestemt af børn og personale som fx en udflugt eller nye borde-bænke, så folk ved, hvad pengene går til.
Hvis bestyrelsen bakker op om initiativet, vil forældrerådet gerne stå for at igangsætte indsamlingen,
reklamere for initiativet og udarbejde en rotationsordning af ”pantindsamlere” blandt de interesserede
forældre.

