
Kære forældreråd 
  
  
På mandag skal vi mødes igen- d. 3 Februar 2020 kl. 16.30 i Hobby 
  
Klubben er vært ved Kaffe ,The, Småkager og Sandwich 
  
Dagsorden: 
  
Medarbejder rep. på dette møde  er Kirsten 
  

1. Godkendelse af referat 
            Referat godkendt 

2. Evaluering af julefrokost 
            Meget fint arrangement tilslutning på ca. 25 børn- flere tilmeldt meget sent . Der var               
            købt lidt rigeligt ind, men vi var glade for rester de næste par dage. Godt tænkt ind 
            med fisk æg og rejer da nogle børn ikke spiser svinekød. Starttidspunktet var 
             passende kl. 18.00 til 20.00. Vi skal færdige 5 min før 8, forældre vil gerne have 
            deres børn hjem straks kl.20. Vær obs på pakkeleg, lige 5 min for lang. Ellers super a    
             aktivitet. Stort tak til 2 af de 3 meget aktive forældre fra forældrådet. 

3. Orientering  om UK ( Kirsten) 
              Kirsten orienterede : Vi vokser hen af vejen, om at der fremmøde  mellem 12- 15-20            
             unge onsdag aften. Det er typisk gengangere, faste traditionsrige aktiviteter. Der 
               arbejdes med medbestemmelse og medindflydelse-og læring i form af 
              demokratiske processer (flertal) 

4. Aktiviteter frem til  møde (Jessie og Kirsten) 
             Der afholdes fast Lollipop, samt drenge og pige klub. 

Vi har haft flere overnatninger . FED fredag opleves som særdeles givtig for de børn der har behov , 
f.eks inden vinterferien hvor mange af de børn der ikke skulle noget i ferien fik en god sjov og 
anderledes klubaften/ nat. LAN party er meget attraktivt. 

5. Ansøgning om gulve/maling/alarm Arbejdet er givet os ,i løbet af vinterferien startes det. 
6. Forsøg med telefoner (orientering og alternativt forslag( jessie) Forslag fra sidt vedr. børnenes 

behov for at være telefon fri , ved at aflevere telefoner i køkkenet er udsat til efter sommerferien, 
for at der kan til information til forældre samlet. 

7. Facebook/Instagram/ Snap- sådan går det i hverdagen ( Kirsten og Jessie) 
evt:   Punkter fra Forældreråd 
Vi skal fortsat bruge disse digitale platforme, medarbejdere skal være endnu mere intensive i deres brug at 
klubbens FB , instagram og snap. 
  
RYSTESAMMEN festen ønskes genoptaget af forældrerådet og er datosat til den 3. September 2020 
 


