Referat fra forældrerådsmødet d. 04.01.2022
Deltagere:
- Sabine Lyø (referent)
- Agnete Vibe
- Andreas Berg
- Camilla Tønnesen
- Søren Fly
- Afbud: Anders
1. Status i institutionen og den første tid som leder v. Søren
Søren oplever sig godt modtaget i institutionen og er positivt indstillet overfor stedet
og de nye udfordringer, han står overfor. Opstarten har dog været en smule anderledes
end forventet pga. de nye corona-restriktioner.
Sørens ambitioner for stedet handler bl.a. om at indføre flere pædagogiske projekter
med børnene og at prioritere mere tid til pædagogiske drøftelser.
På den baggrund ønsker han
- at afholde en ”pædagogisk dag” i februar med den samlede personalegruppe
- at afholde personalemøder to gange om måneden
- at der prioriteres mere tid til at udarbejde ”Den styrkede pædagogiske læreplan”.
Søren forventer at afholde et forældremøde efter ”den pædagogiske dag”, hvor fokus
bl.a. vil være på at fremlægge ønskerne for det kommende år.
Så vidt det er muligt, er der et ønske om at ansætte mere personale – gerne
pædagogisk uddannet. Forældrerådet tilslutter sig og ønsker at blive inddraget i en evt.
ansættelsesproces.
2. Opbevaring af drikkedunke og madpakker
Der er en oplevelse blandt forældrene af, at børnene tit leder efter deres drikkedunke
og madpakker. Derfor foreslås det, at de opbevares ét samlet sted, så vi, og de selv,
altid ved, hvor de er. Det kan evt. være en kasse e.l., der kan tages med ud på
legepladsen.
3. Planlægning af arbejdsweekenden d. 29-30
Forældrerådet planlægger indkøb til arbejdsweekenden, hvor vi primært skal
opgradere børnehavens stue. Meld gerne tilbage til Sabine på Viggo om – og i så fald
hvilke dage – I deltager snarest muligt. Vi håber selvfølgelig at så mange som muligt
kan deltage begge dage. Hvis et par stykker har lyst til at bage en kage, er I velkommen.
Husk også at kigge I jeres gemmer, om I har nogle af de ting, som institutionen søger
(se liste nedenfor).
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Indendørs og udendørs maling til dekorative tiltag, herunder vægmaleri indendørs
og på plankeværket udendørs samt maling indvendigt i legehusene.
Rammer med plexiglas (minimum 2stk. i 50*70, men flere størrelser har interesse)
Børneplakater
Overtøj til 3-5 årige børn (regn- og termotøj)
Cykler/løbecykler (især til de større børn)
Pusle- og vendespil til børnehaven
Dukkelegetøj, herunder dukketøj- og vogn.
Duplo-klodser
Køkkenlegetøj som fx madvarer, tallerkner, kopper og gryder.
Vægur
Børnebøger
Redskaber til at opgradere legehusene: Fx et gammelt kasseapparat, trækasser og
hylder til at understøtte købmandslege, en postkasse, en mindre flagstang, en
dørtelefon…?
Motoriklegetøj fx skumlegetøj og rebstige.
Fatboy/sækkestole
Dukker til /rekvisitter til dukketater
Kurve, rekvisitter mv. til købmandslege
Værktøjskasse + håndværkerbænk
Traktor- og billegetøj
Lyskæder til at skabe hyggelig belysning indendørs
Udklædningstøj
Kurve og bogkasser til opbevaring

