Forældrerådsmøde d. 21-5-19
Pkt. 1

Velkommen i forældrerådet

Udlevering af vedtægter og forretningsorden for forældrerådet og for
områdebestyrelsen. Hvis jeg når at få dem. 😊
Beslutning: Berit havde desværre ikke vedtægter og forretningsorden. Vi kigger på
dem næste gang.

Pkt. 2

Om tavshedspligten

Berit orienterer om tavshedspligten, og der skal underskrives en erklæring om at
denne orientering er givet, og man er bekendt med dette forhold.
Beslutning: Orientering om, at personlige oplysninger er tavshedsbelagte. Alle
medlemmer har underskrevet erklæringen.

Pkt. 3

Konstituering af forældrerådet

Der skal vælges en formand for forældrerådet, og en repræsentant i
områdebestyrelsen.
Beslutning: Som formand blev Julie valgt enstemmigt. Julie blev også repræsentant
til områdebestyrelsen. 😊

Pkt. 4

Mødedatoer den kommende tid

Vi skal have fastlagt mødedatoer for den kommende tid.
Beslutning: Vi blev enige om at dagene skal rulle. Møderne for det kommende år er.
09-09-19 kl. 18.30-20.30
20.11.19 kl. 18.30-20.30
13-01-20 kl. 18.30-20.30

Pkt. 5

Fødselsdage hjemme i jeres hjem.

Vi har nogle gange forældre der inviterer børn hjem til fødselsdag. Skal vi have en
holdning til hvem man inviterer?
Beslutning: Hvis man ønsker at invitere til fødselsdag i eget hjem uden for
børnehaven, vil vi henstille til at man enten inviterer hele stuen eller alle pigerne
eller alle drengene. Ønsker man at inviterer nogle med fra den anden stue inviterer
man her ligeledes alle pigerne eller alle drengene. Vi ønsker ikke at man plukker
nogle enkelte ud.

Pkt. 6

Nyt fra Berit

Bedsteforældredag, sommerfest, grønt flag, fyrtårn og hvad sker der i Skattekisten
den kommende tid.
Berit orienterer om den kommende bedsteforældredag. Der er tilmeldt 35
bedsteforældre, dejligt at de støtter op omkring dagen. Børnehaven køber blomster
til de børn der ikke får besøg, så de også har deres egen blomst på legepladsen.
Vores sommerfest bliver d. 22. august kl. 16.30 til 19.00
Det er blevet besluttet at alle institutioner i område nord skal have det grønne flag.
Det grønne flag gives til institutioner der har særligt fokus på naturen og miljøet.
I skattekisten vil vi lave et affaldsprojekt med børnene. Forløbet kommer til at forgår
fra 15 august til 15 november én gang om ugen.
Fyrtårn er et kursus som Berit deltager i, i Næstved kommune. Det er et kursus som
omhandler den nye styrkede læreplan.

Pkt. 7 Evt.

