Referat fra forældrerådsmøde onsdag den 24. januar 2018

•

Vi planlægger i overskrifter hvad vi vil indtil sommerferien i
august/september og hvem der er tovholder i aktiviteten
Der bliver talt om et loppemarked hvor der kunne tjenes penge til
forældrerådskassen. Helle undersøger reglerne nærmere. Det bliver også
foreslået at det i stedet kan være et kagesalg. Der overvejes til næste
møde.
Der er fastelavn fredag den 9. februar 2018. Der er én tønde til hver af
børnehave- stuerne som hænges op i vuggestuens garderobe. Stuerne
skiftes til at slå katten af tønden, vuggestuen kigger på og børnene
deltager efter lyst. Forældre er meget velkomne til at deltage om
formiddagen.
Der planlægges overnatning for girafferne, det bliver den 16. juni 2018.
Søren og Lars er tovholdere.
Det ældste gymnastikhold (tirsdagsholdet) skal til diskofest, det bliver
den 4. maj 2018. Per og Henrik er tovholdere. Søren kommer og
hjælper.
Det yngste gymnastikhold (torsdagsholdet) skal til actiondag, det bliver
den 21. april 2018. Det foretrækkes at det bliver på Sølystskolen, ellers
er Nord Vest også en mulighed. Der bliver stillet redskaber frem som
laves til en bane. Forældrene opfordres til at komme og hjælpe. Rikke og
Anders er tovholdere.
Vuggestuen inviteres til legedag på legepladsen, det bliver lørdag den 9.
juni 2018. Peter, Lars og Rikke er tovholdere.
Arbejdsaften den 31. maj 2018. Det er kun voksne der deltager. Der
bliver serveret aftensmad. Anders og Helle er tovholdere.
Sommerfest fredag den 31. august 2018. Festen begynder 14.30. Per er
tovholder.

Lars planlægger fotografering.
Det bliver d.1 /12 18
Bedsteforældredag bliver fredag den 30. november 2018. Der laves
juledekorationer.
Lygtegang er onsdag den 5. december 2018.
Vi holder forældrekaffe torsdag den 21. juni 2018 med Sankt Hans bål.
Forældrekaffe igen onsdag den 10. oktober 2018. Eventuelt tema aftales
på et af de næstkommende møder.

•

Hvor tit skal vi mødes, vi finder datoer
Torsdag den 12. april. Helle laver dagsorden.
Torsdag den 16. august. Helle laver dagsorden.

