Forældrerådsmøde - Børneuniverset.
Mandag d. 7. dec. 2015
Kl 17.00-19.00
Afbud: Ina Jeppesen.

Dagsorden

Referat

1. Velkommen, gennemgang af vedtægter og
forældrerådets årsrytme og funktioner.

Nye medlemmer af forældrerådet er følgende: Jørgen
Martin Pors Poulsen,
Niels Peter Skøt Nielsen, Lisbeth Mastrup Nielsen og Ina
Jeppesen (der desværre ikke kunne deltage). Kommende
forældrerådsmøder blev løslidt fastlagt, hvorefter Henrik
Andersen vender tilbage med de rigtige datoer.

2. Konstituering. Valg af formand, næstfmd og
referent.

Formand: Niels Peter Skøt Nielsen,
Næstformand: Karina Frifeldt Westergaard,
Referent: Lisbeth Mastrup Nielsen.

3. Opfølgning af referat.
4. Kort info fra Børneuniverset.

5. a. Evaluering af forældremødet d. 3. nov.

Siden 1. november har der været en fast skare af
fastansatte + David der er studerende, han stopper i
starten af januar.
Grunden til at forældre måske fravælger forældremødet
i SFO'en: da det ligger i den periode, hvor der også er
forældremøder i skolen + børnene har det godt i
Børneuniverset og de ser derfor ingen grund til at
komme.
Der bliver bestemt at ligge det sammen med
forældrekaffe/fyraftensmøde.
Møderne holdes i hvert hus fra kl 15.30
valg til forældreråd kl 16.30
plus lidt info fra SFO'en.
Afholdes i løbet af uge 40 og 41

5. a. Evaluering af Sommerfesten.

6. Orientering fra skolebestyrelsen

Dejligt fest, hvor det fungerede rigtig godt med boderne
på boldbanen og kaffe i regnbuen. Der var desværre for
lidt kage/pølsehorn - da nogle børn havde lidt svært ved
at administrere, hvor mange stykker de måtte tage. Der
kommer et forslag om at skrive max 2 stk pr pers. for
bedre at styre buffetten. Pengemæssigt går det
nogenlunde lige op om det er buffet eller bod
Der bliver arbejdet med at få hjemmesiden
"Skoleporten" mere up to date.
Der bliver også kigget på folderen med skolens vision Liv,
lyst og læring, da den mangler en opdatering i forhold til
den nye skolereform.

7. Kom. arrangementer

8. Evt.

Fastelavnsfest bliver afholdt torsdag d. 4/2, hvor det er
blevet bestemt, at det igen kun er SFO'en, der skal stå
for denne arrangementet. Der bliver igen mulighed for
at købe mad i hallen, men denne gang skal forældrene
betale igennem Conventus.
Formand - Niels
Peter udråber dronninger og konger.
MGP bliver fredag d. 4/3 - Henrik melder snarest begge
datoer ud på Tabulex.

