Referat
Emne: Forældrebestyrelsesmøde Molevitten
Dato: Mandag d. 28/9-2020
Varighed: 17:00 - 19:00
Formål / Agenda:
- Madordningsvalg
- Bestyrelsesvalg / forældremøde
- Hvordan håndterer vi COVID-19 og dagligdagen i afdelingerne
- Pædagogisk tilsyn
- Styrket læreplan
- Evt.
Mødeleder: Rikke
Referent: Daniel
Lokation: Kokkedalen 11

Tilsedeværende:
Forældrebestyrelsesrepræsentanter:
Hanne, Daniel, Louise
medarbejderrepræsentanter:
Rikke, Henriette, Christina
Andre:
Louise (qua sin rolle som erstatning for Mia)

Dasgsordenspunkt

Opsummering

Madordningsvalg

Stemmesedler blev talt op og Rikke undersøgte hvordan det forholdt sig
når resultatet blev uafgjort. Ved lige antal ja og nej, bliver det til et ja til
madordning, da der skal et flertal til for at fravælge madordningen.
Rikke skal undersøge om køkkenets kapacitet i
Langkæret er stort nok til evt at lave mad til alle de afdelinger hvor der er
stemt ja til madordning
Der vil fortsat blive arbejdet på at lave en folder omkring madordningen
hvor fordele og ulemper er belyst ordentligt, så forældrene bedre kan
tage stilling til hvad de vil stemme.

Bestyrelsesvalg /
forældremøde

Grundet coronasituationen er det ikke en god idé at samles mange
mennesker for at holde valg til bestyrelsen.
Rikke fortæller at det er muligt at holde et ”fredsvalg”. Hun sender info ud
til alle forældre om hvorledes det kommer til at foregå.
Louise laver oversigt over hvem og hvor vi mangler repræsentanter.
Info til forældrene senest d.6.10.2020
Forældremøde aflyst pga Covid19

Pædagogisk tilsyn

Rikke fortæller at de i øjeblikket (på trods af corona situationen) er ved at
gennemføre et pædagogisk tilsyn kaldet KITS.
Langkæret og Kokkedalen ligger højt på
evaluering - Elmedalen er ikke afsluttet.
Rapport vil blive udarbejdet og lagt på hjemmesiden.

Håndtering af
COVID-19

Rikke og medarbejderne fortæller at vi skal være endnu skarpere med at
håndvære hurtige afleveringer og afhentning af børn.
Fordelene for tiden er at der er mere tid med børnene (men dog mindre
tid til forældreservice)
Fokus på at bevare trygge ting i hverdagen
- rutiner, legeplads ser ud som til hverdag
Ladcykler til stor hjælp i denne periode,
hvor offentlig transport er udelukket.

(Corona)>Budget

(Corona)Budget
De penge der er bliver for tiden brugt på følgende:
1. Vikarer
2. Der bliver købt en del mere legetøj for tiden, da det hele tiden er i
rotation, så behovet er noget større end normalt.
3. Telte (bedre udemiljø)
4. Dovendyr / tyngde-krammere

Evt

Venskabsfamilier - Har været på stand-by siden februar pga. COVID-19
Forsigtig opstart igen i slutningen af august.
Medarbejderne vil igen gøre reklame for vores Venskabsprojekt.
Grundet Covid19 er frugtordningen i Langkæret på stand-by. Penge er
returneret til dem som havde betalt forud.

