Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde
Onsdag den 30. marts fra kl.17:00 til 19:30
Børnehuset Langelinie
Afbud: Keld, Hans-Martin, Shqipe, Anne, Marie, Line.
Deltagere: Mirna, Mette-Line, Sarah, Ann P, Dorthe, Jeanne. Kontaktpolitker Heidi Holm deltager.
Emne
1.

2.

Form

Nyt fra formanden
Institutionsforum den 21. april 2022

Hvem

Ref

Bilag

Mirna

- Intet nyt fra formanden.
- Næstformand og formand er tilmeldt institutionsforum d. 21. april.
Gennemgang af budget 2022 – bilag vedhæftet
Dorthe
Opdatering på følgende:
Renovering af grupperum Østre Allé1
Øvrige indkøb

Budgetoverblik

Billeder på AULA
-

Dorthe gennemgår baggrunden for budget 2022. se bilag.
Fremover bliver alle billeder slettet, på Aula, hver den sidste i måneden.

3.
Planlægning af fælles forældremøde den 21. juni
på Kildegade Skole
Tilmelding til oplægget på Kildegade
Mulighed for rundvisning

1

Forældrekaffe på de enkelte stuer –
medarbejderne fortæller om læreplaner mm.

Henvendelse fra Blå-spejderne omkring
samarbejde vedr. etablering af spejderhytte
Bilag vedhæftet
-

Forældrekaffe i juni måned, på de enkelte stuer, hvor medarbejderne fortæller om deres
pædagogiske læreplaner.
Forældrebestyrelsen godkender, at skolen bruger, resten af tiden til forældremødet, efter Lola
Jensens oplæg, på orientering omkring skoles tilbud og efterfølgende rundvisning.
Forældrebestyrelsen hjælper med, at stille borde op, til forældremødet.
Vi laver tilmelding, og hver familie må kun tilmelde 2 personer. Hvis der er få tilmeldte, bliver der
mulighed for ekstra tilmeldinger.

4.
Forældrebestyrelsesvalg 2022 –
Status på sammensætning i bestyrelsen
Hvilke forældre forlader bestyrelsen til maj
Valg til madordning i 2022

-

5.

Mirna, Keld, Mette-Line, Shqipe og Line fortsætter.
Der skal vælges suppleanter, fra alle huse, på nær Langelinie. Der skal vælges medlemmer fra Miniflint,
Suppleant til Skolestien og medlem og suppleant til Dagplejen.
- Julie hjælper med, at lave plakater og opslag, omkring forældrebestyrelsesmødet, på Aula.
Dorthe laver tidsplan.
- Vi forventer, at kunne melde ny bestyrelse ud, på forældremødet d. 21. juni.
- Valg af madordning, Dorthe fortæller om tidsplanen.
Fra kl. 18:00 deltager byrådsmedlem/kontakt
politikker Heidi Holm
Punkter som forældrebestyrelsen ønsker drøftet:

2







Udfordringerne på Langelinie i
sommerperioden
Meget skrald/affald
Mange mennesker færdes i området
omkring børnehaven
Legepladsen benyttes, uden for
åbningstiden, af en del unge mennesker –
drikker øl, sælger og benytter stoffer
Hvad er iværksat:
Overvågning
Tæt samarbejde med Politi og SSPmedarbejder
-

6.




Mirna beretter, omkring udfordringerne på Langelinie.
Evt. kontakte natteravnene ifht. at de kunne besøge Langelinie i sommerperioden.
Evt. undersøge mulighed for projektør-lys på legepladsen, med bevægelsessensor.
Evt. mere ”patruljering” af kommunens folk, ved aktiviteter på Langelinie.
Mangler der læ- bålhytte, til de unge på Langelinie.
Heidi melder tilbage, inden sommeren, omkring evt. tiltag.

Eventuelt
mere info på Aula, omkring
personalerokade.
Kost- og Sukkerpolitikken rettes til, efter
de nye beslutninger.
Vi afskaffer legetøjsdag, i hele Dagtilbud
Midtby.

,

7.

3

