Ref. Forældreudvalgsmøde 28. juni 2016
1. Evaluering af Sommerfesten.
250 deltagere var godt fordelt rundt på legepladsen, der har været mange positive
tilkendegivelser fra øvrige forældre.
Næste år starter vi kl. 15.00 – så der er god tid til børneboderne.
Børneboder kan varetages af personalet som ansvarlige og forældre kan vælge sig på.
Så kan vi efterspørge forældrene til hjælp m. bestemte opgaver og på bestemte
tidspunkter.
Ansigtsmaling - der skal være flere malere og vi skal vælge mere simple/enkle motiver
til ansigtsmalinger.
Hoppepuden skal flyttes til gårdspladsen, dermed bliver den mere brugt
Kaffeboden kan evt. flyttes, evt ved siden af Slush ice. Kaffeprisen var ok.
Borde/bænkesæt kan være både under overdækningen og ved hovedindgangen.
Godt med grill mestre.
Dessert m. kage og frugt var tilpas i mængde.
Kødmængden passede fint
Der manglede salat, næste år skal kan vi evt. lade 3 ”spisegrupper” medbringe salat, fx
kartoffelsalat, rissalat og 1 ”spisegruppe” opfordres til at tage brød med.
Vi skal kun åbne 2 flasker hhv. rød og hvidvin.
Vi kan evt. hyre en forælder til at tage fotos til DayCare. Dermed kan vi få flere fotos til
visning på DayCare.
Maxi-underholdningen var god.
Overskud på 5.067 kr. Pt. har forældreudvalget 17.377,50 kr i ”Aktivitetskassen”.
2. Planlægning af Forældrekaffen d. 26. august på legepladsen kl 14.00 – 16.00.
Michella bager kager. Michella bestiller saftevand, kaffe og the.
Louise og Maria hjælper eller finder hjælpere til at brygge kaffe, lave the, saft m.m.
Vi melder tilbage til hinanden via e-mail, hvorvidt vi kan hjælpe til forinden og efter.
Bedsteforældre er velkomne.
Forældre opfordres til venligst selvbetjening og hjælp m. oprydning. Tove sender info.
om forældrekaffe på DayCare og opslag om ”Selvbetjening og oprydning” v. Ta’selv
bordet.
3. Fællesspisningen d. 22. september kl. 16.30 – 18.30
Michella købes til madlavningen og hun beslutter, hvad vi skal spise – evt. lasagne, og
noget uden ris evt. Fiskefad m. porre.
Som dagsaktivitet kan børnene evt. være med til at skrælle gulerødder, agurk-,
peberstaver og skylle cherry tomater.
Vi efterspørger Forældrehjælpere til opstilling af borde, klargøring af service m.m.
Det var rigtig godt, at sidde i Mini, Midi og Maxi eller aldersopdelte og vuggestuen.
Opfordre til hjælp med oprydningen.
Opslag og tilmelding til Fællesspisning laver Louise. Pris 30 kr. voksne og 10 kr. pr
barn. Opfordring til deltagelse sendes ud via DayCare
Salg af Øl 10 kr, glas sodavand 2 kr., saft og vand gratis. Maria spørger Spar om
sponsorsodavand. Maria bestiller også 2 kasser øl v/ Spar.
Spot på tavlen v/ Tanken om Fællesspisningen – Louise spørger.
4. Erhverve ny medlemmer til forældreudvalget.
Randi Korshøj vil gerne være med i forældreudvalget.

Der blev drøftet mulige forældre kvinder og mænd, som kan opfordres til at være med i
Forældreudvalget.
5. Emne til forældremødet – torsdag d. 13. oktober kl. 19 – 21.
Vi skal finde et emne som vi kan sælge til forældrene: oplæg om fx
forældresamarbejde, førstehjælp, børns motorik, børns sprog, sundhedsplejerske.
Maria forhører en veninde som arbejder m. børns motorik.
Marias veninde vil gerne komme med oplæg om børns motorik! – dejligt!!!
Maria og Louise laver oplæg på forældremødet, aftaler selv hvem der siger hvad og
hvornår.
Opfordring til Anne om oplæg om forældrebestyrelsen.
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