Møde i forældre repræsentantskabet den 20. februar.
Tilstede:
Shamsa, Luften
Asrua Ilden
Michelle, Ilden
Inga, Ilden
Monu, Ilden
Mette, Luften
Christina, Ilden
Viki, Ilden
Anne Merete, Vandet
Marianne, dagtilbud
Dagsorden:
1.Valg til ny bestyrelse.
Efter vores flytning er der aftalt at der sakal afholdes valg.
Den 4. marts holder vi fastelavn i hele dagtilbuddet på vores fælles legeplads.
Her forestår ALLE forældreråds repræsentanter kaffe og fastelavnsboller. Michelle og Inga koordinerer med Anna om hvornår der er bedst muligt at fortælle kort om bestyrelsesarbejdet.
Der er valg i alle tre afdelinger den 21. marts. Her skal der vælges forældreråd. 5 forældre der i
samarbejder med medarbejderrepræsentant og pædagogisk leder udgør forældrerådet. Heraf skal
der vælges 2 der går vider til bestyrelsen.
Vi opfordrer via intra og på komme gå skærm til at komme til valget.
2. Garderober.
Der opfordres til at børn og forældre respekterer hvert barns rum. Nogle forældre oplever at deres
bars tøj eller sko forsvinder.
Der er indkøbt sko hylde til alle afdelinger. Disse står ved indgangen, således vi kan være en sko
frie afdelinger. Godt så mange bakker om at tage de blå futter på .
3. Toilet.
Ja det er super spændende med de nye toiletter og spejle der gør at barnet kan se sig selv i fuld
figur.
Nogle forældre oplever at deres barn har vådt tøj, vi tænker at toiletterne har nyhedens interesse
og at det falder til ro igen. Der mangler at blive monteret skille væg på nogen af toiletterne – det
er til de børn der har brug for at være lidt private når de er på toilettet.
4. evt.
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På det først kommende møde efter valget vil den nuværende forældrerepræsentantskab opfordre
den nye forældrebestyrelse til at lave en erfaringsopsamling på den levering af den nye
kostordining. Forslag om at inviterer Dennis ( køkkenleder) og Søren fra skolen med for at fortælle
om hvilke vision og hvordan det udleves i praksis i produktionskøkkenet.

Tak til alle der har bidraget i forældre repræsentantskabet.
Vi håber det lykkes at etablere forældreråd og dermed bestyrelse.
På vegne af forældrerepræsentantskabet
Marianne Jepsen
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