Referat 14/11/2019
Tilstede: Lilli, Marlene E, Marlene V, Lasse, Kim, Cecilie, Carina, Mallica og Elena
Referat fra sidst:
Godkendt
Dagsorden:
Godkendt
Præsentationsrunde:
Alle fortæller om hvem de er, forældre til og hvorfor sidder vi i bestyrelsen.
Godkendelse af forretningsorden:
Vi har ændret nogle få ting i forretningsorden. og den bliver godkendt hurtigst muligt.
Orientering fra ledelsen:
- Budget 2020, orientering og konsekvenser
Økonomien ser god ud og vi holder budgettet holdes i dette år.
Der er blevet skåret i ledelses tid. Souschef stillingen bliver markant mindre.
Madordningen bliver forældrebestemt. Det skal der tages stilling til i løbet af det nye år.
Der vil de næste år frem til 2023 bliver indført minimumsnormering i institutionen.
Nyt fra afdelingerne:
Vognporten:
Vuggestuen:
2 nye børn i oktober. Der er faldet godt til.
Nathalie er fuldtid sygemeldt, Sarah er vikar så vidt det er muligt.
Ugeplan
Mandag: Kreativt værksted
Tirsdag: Tur dag
Onsdag & Torsdag: Dialogisk læsning
Fredag: Bevægelse og motorik
Julegaver fra sidst i november.

Børnehaven:
Lillegruppen:
Vi har lavet forberedelse til lygtefesten.
Fokus på sprog, vi bruger vildkatten, børnene tager brikkerne og vi spørger om figur, farve
osv.
Der arbejdes med venskaber, selvhjulpenhed og mestring af f.eks. tøj af og på.
Små ture i nærområdet, hvor der styrkes relationer sprog og dannelse.
Mellemgruppen:
Der er kommet nye børn i gruppe og videregivet nogle til storegruppen.
Lavet lygter til lygtefesten.
Holdt halloween.

Bagt små kager til ”bag for en sag”
Vi holder samling, synger og spiser frugt/grønt og brød.
Går på ture.
Der startes op på julehemmeligheder.
Krible-krable taler vi stadig meget om.
Storegruppen:
Lavet lygter, bagt småkager i blandede grupper.
Har fået nye pladser og delt børnene i skole og stor børn for at styrke venskaber og
relationer
Samling hver dag med historie læsning og Kims leg
Julen er fuldt med hemmeligheder og julehygge i både skolebørn, storgruppen og dem alle
sammen.
Kanen:
Vuggestue Kanen:
•

Vuggestuen har fem indkøringer af store og små børn samt børn med hver deres
behov. De store børn har nogle andre behov.

•

I vuggestuen arbejde de på at gøre børnene selvhjulpne ift. Når de er ude på
badeværelset, tager de voksne deres kurv ned med tøj i og børnene øver på at selv
tage tøjet af og ligge det i kurven (med voksen støtte/guidning.

•

Da der er mange indkøringer er de voksne bevidste omkring, at dele børnene op i
grupper for at skabe ro på stuen for de nye børn.

Børnehaven Kanen:
•
•
•

der sker en del forandring for tiden i huset. Vi har ændret på vores to stuer;
sommerfugle og trolde stuen.
Vi holder samling i de to stuer.
Sommerfugle stuen bruger sangkuffert til samling.

•

Trolde stuen bruger navnekort til opråb og for at give børnene et kendskab til
bogstaver. Vi har også nogle korte lege til samlingen fx. Hukommelse lege, hvor vi
gemmer objekter under et tæppe, og den voksne fjerne et af tingene mens børnene
har lukket øjne, og de skal dernæst gætte hvad der mangler (er blevet fjernet).

•

Sommerfugle stuen er blevet indrettet særligt til de små børnehavebørn og de børn,
der rykker ind fra vuggestuen.
Der er dyr, biler, dukkekrog, og et lille hjørne med madras som børnene kan lide at
lægge på efter de vågner fra deres lur.

•

•

Trolde stuen er blevet indrettet til de store børn; 4 + år. Der er konstruktionslege,
små plus-plus, de mere svære pusle spil, små lego, osv.

•

Vi har fået en ny voksen, som hedder Mia, og hun er vores nye pædagogiske
assistent.

•
•

Tina og Mia har den mindre gruppe på sommerfugle stuen.
Kirstine og Sahra har de store børn på trolde stuen.

•

Vi forsøger at samle børnene i grupper på stuerne (opdelt stuevis) for at skabe ro
og forudsigelig for børnene.

•

Efter de nye forandringer, kan vi godt mærke at der er faldet mere ro over børnene,
særligt for de helt små der går inde på sommerfugle stuen. Endvidere kan vi se at
det giver børnene en forudsigelighed for deres hverdag.

•

Endvidere har vi udvidet vores cykle gruppe ved at få nogle af børnene fra mellem
gruppen med (som har en cykel), som førhen kun var de store børn (kommende
skolebørn), hvilket er fem børn.

•

Fremover skal vi til at planlægge jule aktiviteter.

Trinbrættet:
Vuggestue:
Vi arbejder med sproget. Vi sætter ord på handling.
- Dække bord
- Tøj af og på
- Lege og ture vi har været på
- Sprogkuffert med forskellige emner
- Synger sange med tegn og billeder
Fokus på følelser, gennem positiv anerkendelse af børnenes følelser og oplevelser.
En til en i pusletid/sove-putning
Selvhjulpen hed/mestring tøj, mad og leg
Børnehaven:
Blå gruppe:
Succesfuld lygtefest.
Sproggrupper med talepædagog og 5 børn + Maiken, 2 gange om ugen i 7 uger.
Fokus på sprog gennem diverse lege, aktiviteter osv.
Fællesaktiviteter for skolegruppen, mødes med skolebørnene fra Kanen og Vognporten.
Cykelture så længe vejret er til det. Den næste tid handler og jul og hemmeligheder.
Trinbrættet har kalendergaver – alle børn tager 1 gave med.

Rød gruppe:
Der er kommet 4 nye børn til den sidste måned.
Opdelt i 3 grupper som er alders opdelt.

Fokus på sprog, dialogisk læsning, sange, rim og remser og prøver at sætte ord på alt.
Emne omkring ”efterår”, aktiviteter og snakke om årstiden, blandende der falder af osv.
Valg af forældrerepræsentant til ansættelsesudvalget for ny leder:
Kim er blevet valgt
Forældrebestyrelsen ønsker en forklaring/synliggørelse af:
Der bliver rykket på børnegrupperne, så de børn som kommer op i børnehaven før de er 2
år og 10 mdr., får den rette støtte og omsorg. Der bliver snakket om struktur, indretning og
fordeling af voksne. Der bliver set på modenhed, motorisk- og almen udvikling.

Alia børneintranet:
Hvordan bruger vi Alia og hvad er forventningerne til forældrene. Vi opfordrer personalet til
at få nogle fælles regler for sygmelding, ferie og ind/ud check.

Julefest:
Julefest opfordres der til bliver holdt i afdelingerne.

