Forældrerådsmøde - Børneuniverset
mandag d. 22. Februar 2016
kl 17.00-19.00
Dagsorden
1. Vedlkomst ved Henrik
2. Opfølgning på referat fra d. 7. dec 2015

3. Kort info fra Børneuniverset

Referat
Referat ok. Forældrerådets forslag om at afholde
forældremødet ved en fyraftensmøde, er blevet
drøftet med personalet, og de synes det er en god
ide.
Stabil personale, har dog haft brug for en enkelt
vikar, hvor Kenneth har været i Børneuniverset for
en kort periode igen, hvilket var et stort hit blandt
børnene, at gense ham igen.

4.a. Drøftelser.
Orientering givet af Henrik Andersen
Orientering om helhedsplaner for Klatretræet og
Skole/SFO
4.b. Drøftelser.
Evaluring Fastelavnsfesten er en dejlig tradition, som både
af Fastelavnsfesten.
voksne og børn sætter stor pris på - dejligt at se,
at også mange voksne var klædt ud til festen i år.
Hvad angår maden, er der kommet forslag, om
det evt kunne være dagens ret til 40 kr i Hallen,
der kunne serveres, både af hensyn til prisen, så
det ikke bliver for dyrt for den enkelte familie,
plus nogle synes, der er for lidt tid til at spise af
den fine buffet, de har lavet i Hallen. Der er også
kommet forslag om salg af saftevand, da det ikke
er alle, der er glade for at give deres børn en ½
liter sodavand. Hvad angår betaling for maden
over conventus har det fungeret rigtig godt. Til
sidst er der forslag om at få et skilt op ved
indgangen omkring betaling, så vi ikke har nogle,
der går ind uden at betale + at reglerne opremses
klart og tydeligt inden tyndeslagning, så der ikke
er nogen tvivl om hvem der der blevet kattekonge
og dronning.

5.a. Orientering fra Skolebestyrelsen v. Henrik
Hansen
Valg til skolebestyrelsen

Henrik ikke tilstede, men referat af
skolebestyrelsesmødet ligger på skolens
hjemmeside. Henrik Andersen opfordrer til at
stille op ved valget til skolebestyrelsen.

6. Kom. Arrangementer

7. evt.

Næstkommende arrangement er MGP, hvor
dørenene bliver åbnet kl 14.30 - selve
arrangementet starter kl 15.00. Der mangles
måske en ved kassen, Henrik kontakter os, hvis
det bliver nødvendigt.

