Referat af forældremøde torsdag d. 7/5-15
Deltagere: hele personalet minus Kirsten.
Valg af ordstyrer: Rikke er valgt.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
1: Pia informere om klubbens dagligdag: Pia beder forældrene lave en aftale med deres børn ift. hvor
mange penge de må med, så de ikke har for mange med. Der fortælles også reglerne ved at have penge
med ift. at låne penge af hinanden m.m.
Vi har fået mobilpay. Nummeret står på vores hjemmeside. VIGTIGT!!!!!!!!! Husk at skrive barnets navn og
nummer og hvad pengene skal dække. (Saft og kage m.m.) Husk at tjekke hjemmesiden for alle info hvad
angår ture og hvad der foregår i klubben. MÅNEDSPLANER!!!!!!!!
Der er åbent hele året, undtagen på de obligatoriske lukkedage og uge 32, da vi er på koloni.
I te-pausen bestræber vi os på det sunde og servere kun usundt en gang om ugen.
Info omkring det forgangne år i forhold til skolereformen og det faktum at vi har 4 ansatte på
Risbjergskolen og hvad det egentlig er vi laver og skal lave på skolen.
Vi åbner tidligt i ferierne og på de dage hvor skolerne lukker tidligt.
Mailadresser: Det er vigtigt at vi får forældrenes mail, så vi kan sende alle vigtige info til.
Den nye bus: Er købt med god hjælp fra støtteforeningens kasse og cafeen. Vi glæder os. Der er købt
cykelstativ til, så det er nemmere at transportere cykler til bl. a. BMX. Det er en 9-personers bus.
Nye medarbejdere: Der starter en nyder 1/7-15 som hedder Tonny og muligvis en ny også den 1/6-15.
Støtteforeningen: Sovende lige i øjeblikket. Har lige betalt det meste af den nye bus. Pengene kommer
hovedsageligt fra julemarked i medborgersalen og julebanko i klubben.
Accept omkring udgangsforbud for FK: Vi beder om jeres accept for at sikre FK ikke forlader klubben for at
evt. At gå i Fakta. Accept givet med stor opbakning.
2: Peter fortæller om regler og brug af PC-rum:
Dækker også musikrummet. Vi har rigtig mange af de nye der er interesseret i musik. De leger lidt med
"Midt om natten." Vi giver en lille smule undervisning.
Vi har regler for at lære hvor man opfører sig i den sociale sfære.
Der er tider børnene kan skrive sig på. De må kun skrive sig på en gang til en computertid. Dette gælder
også for PlayStation og iPads.
3: Birde fortæller:
Står i cafeen og modtager børnene. Sørger for at de skriver ind på papir og tabulex.
Vi er også på Facebook. Den hedder K.U.H. Der skriver vi også vigtige info. I kan også holde jer opdateret på
hvordan det ser ud, når vi holder aftenspisning med de store.
Ring hellere til os hvis i skal fortælle om eller snakke med jeres børn. Bedre forælrekontakt er vi rigtig glade
for.
4: Kim fortæller om Kirstens arbejde.
Fortæller om regler og kontrakt i forhold til det at have kaniner. Der kan også være medejere og hjælpere
til at passe kaninerne.

5: Kim fortæller.
Tager sig af BMX og hvordan det foregår i løbet af året.
Rollespil torsdag som er "rundt om bordet".
Står for at opdatere hjemmesiden.
Træner billard og hvordan man behandler et billardbord.
Er også SSP-medarbejder.
6. Bjarne
Bjarne fortalte om ridning. Vi rider på Vestskovens rideskole ved Magrethe lunden 3.
Man kan få en prøvetur inden man melder sig på. Det koster 120 kr. Ellers er prisen
350,- kr. Pr. måned. Stedet er tilrettelagt så, det tager mest muligt hensyn til børn.
Vil i melde jer til, så snak med mig.
Jeg tager mig også af fodbold og stævner.
Jeg tager mig også af bolsjekogning.
7: Dorthe fortæller:
Er rigtig meget på gulv, hvor jeg spiller spil, kort og bordtennis.
Ude spiller jeg gerne stikbold eller rundbold.
8: Anja fortæller:
Er for det meste i køkkenet og bager forskellige slags ting med børnene.
9: Christina fortæller:
Er i krearummet. Der kommer rigtig mange børn lige nu. Der kan laves alt hvad hjertet kan begære oppe i
krea.
Der kan laves en kreakonto hvor der holdes regnskab med forbrug. Kan gøres i cafeen men også via vores
hjemmeside.
10: Thomas fortæller:
Spiller og snakker gerne fodbold med drengene.
Tager også med til stævner.
Tager på klatreture til CPH bouldering og har bygget klatrevæggen nede i puderummet.
Klatretur koster lige nu 50,- men bliver nok billigere.
Slackline er at gå på line som vi gør i haven. Det er godt for balancen og motorikken.
Tager også gerne på skateture vi har fået vores egen rampe til haven. Vi har sikkerhedsudstyr til at bruge.
Thomas nævnte Sprog og Tone i rummet. Vi gør meget ud af at "Danne" vores børn, til at begå sig
ordentligt på fx nettet.
Valg til bestyrelse:
Claus modtager genvalg. Er genvalgt.
Nye valgte til bestyrelsen:
Lisette (Villads mor)
Rikke Kampmann Holm (Kristoffer mor)
Luise Warming (Oscar 126 mor)
Martin Ladegaard-Mortensen (Astrid far)
Mødet afsluttet kl. 20.25.

