Molevitten referat den 20.2.18
Referent Rikke Kajhøj
3 frameldinger
Vi er tre suppleanter.
1:
















Regnskab gennemgang. Penge til Lynge til ekstra indsatser til familier, der kan have brug
for det. Flere penge til ekstra hænder og kompetence udvikling.
Konsulent kommer og ser på læringsmiljøer i husene. Fokus på videndeling mellem
pædagoger og medhjælpere i hele kommunen. Næsten alle kan komme afsted på b.la.
sprogkursus.
Der bliver ansat nye pædagoger.
Det nye Børne-læringssyn er i gang med at blive implementeret.
Vi forældre må endelig sige til hvis der er noget som er svært eller vi ikke forstår de
ændringer der indimellem laves i hverdagen.
Der kommer pædagoger med i mini-SFO
Kokkedalen 7 nr. : det går godt – der er mange store der skal afsted og vi er spændt på
hvor mange nye små der kommer. Der er ændring i personalegruppen som de lige skal
vende sig til, men det går godt vi kender hinanden godt. Mange projekter som er
spændende.
Kokkedalen nr. 11: super spændende mange nye børn. Planlægger nye aktiviteter til
foråret. Ny pædagog som skal køre ind. Øver os på forældreintra.
Langkæret 66.: to nye pædagoger. Er gået i gang med forældreintra og stor gruppen er i
gang med sjove aktiviteter nu de skal stoppe.
Forældreintra: pladshenvisnings nye system passer ikke til forældreintra så Rikke har brugt
tid på at indtast nye børn ind. Bøvl!
Husk at bruge det men ikke til evt. problemer der er det vigtig at vi stadig har tæt dialog i
de situationer.
Overleveringssamtalen: Skal evalueres
Elmedalen: Det går også godt – vi mangler mere plads. Vi skal sige farvel til mange
kommende skolebørn. Vi får legebåde til puderummet/alrummet. Vi har en studerende.
Kan vi gøre noget for at integrere de nye forældre som ikke kan danske endnu. Måske lave
en liste over dem som vil være venskabsfamilie som bare hjælper til med små ting eller
tager dem med til forældremøder. Måske en snak med integrationshuset. Nadin og Mia
tager ideen videre så tager vi den op næste gang.

2:


Sammenlægning i sommerferien vil være i ugerne 29, 30 og 31. Et åbent hus i
sommerferien. Det skal være på Langkæret 66 fordi der er god plads og et stort hus. Vi
melder tidligt ud så forældre kan nå at planlægge. 3 uger åbent. Vi er meget
opmærksomme på hvilke børn som kan have det lidt svært med at være et nyt sted, men vi
ved hvad vi skal gøre for at det bliver en god oplevelse. Vi tager dem også på besøg i det

”sommerferie” hus så de kender det på forhånd. Det vigtigste er at det er kendte voksne
og det vil det være. Det sparre en masse vikar. Ønske fra forældrene: Gør lidt mere ud af
det så børn og forældre bliver taget godt imod de første dage.
3:
 Åbningstiden: største behov er 6.45- 17.00 fredag 7.00- 16.00 varsel på 3 mdr. Enstemmig
fra bestyrelsen.
4:
 Har vi berørt i punkt 1.
 Vi melder afbud og eller kommer man. Dagsorden laves af formanden. Den kommer ud 14
dage før. Så personalet kan nå at forberede sig.
 Man kan bruge alle legepladser i weekenden eller efter kl.17.00 der er åben!
 Tilbud til højbede
6:
 Trine kommer og taler om sprog det bliver godt. Vi skal finde en dag i oktober til
forældremøde – Rikke finder ud af hvornår det kan lade sig gøre. Det bliver afholdt på
skolen.
 Billede på forældreintra af bestyrelsen. Vi skal alle sende et billede til Rikke.
 Næste bestyrelsesmøde 16. maj
 Sommerfesten afholdes i hvert enkelt hus 7. juni.
Evt.
 Er der behov for en snak om sikkerhed?. Kommunen har ansvaret. Der må ikke være
nogle børn alene på legepladsen.
 Husk at lukke dørene så børnene ikke selv går ud.


Vi har fået nyt tag i Elmedalen. Det er et koldt hus og det bliver der handlet på.

