Glostrup Kommune

Bestyrelsesmøde referat
Mødedato og sted:

25.01.2016

Deltagere:

Anne, Thomas, Karina, Henriette, Parisa og Lene

Afbud:

Eva, Janne

Referent:

Grethe

Mad og måltids politik.
Mål. Fællesskabet og dannelse.( Thomas har flere ord)’
Princip.
Når vi spiser sammen med børnene, er det vigtigt, at børnene inddrages og er med til at tage ansvar for fælleskabet.
Sådan at forstå, at børn lærer dansk bord og spise kultur.












At vi sikrer at have de ting der skal bruges inden det fælles måltid starter, herunder tallerkner, kopper, kande til
vand og mælk.
At børnene kan se det de skal spise og evt. have mulighed for at snakke med hinanden om hvad for noget mad
de bedst kan lide.
At børnene deltager aktivt i tilberedningen og afviklingen af måltidet.
Skabe mulighed for mad modighed.
Give børnene mulighed for at smage og undersøge forskellige mad varer.
Give plads til at der eksperimenteres.
Skabe plads til forskellige muligheder såsom fælles madpakkedag, eller dage hvor børnene selv køber ind og
forbereder måltidet.
Måltidet er som den øvrige del af dagen et vigtigt læringsrum, hvor der er en anerkendende og inkluderende
tilgang fra pædagogernes side.
Vigtigt at skabe plads til samtalen om hvad der rører sig i børnene, og hvad de er optaget af evt. fra dagen, eller
weekend og derhjemme.
Måltidet er også en tid hvor der er mulighed for at snakke om forskelligheder i kultur og mad vaner. Pædagoger
skal derfor også være opmærksomme på, at de er kultur formidler.
Vi opfordrer til en sund og en alsidig madpakke, slik og saftevand må børnene ikke få med i Ejbyvang.

Fest og fødselsdage.
Se vores aftale om fødselsdage. I forhold til fødselsdag i hjemme skal forældrene aftale med pædagogerne hvad der
bliver serveret i hjemmet. Husk at når vi har pædagogerne med på besøg i jeres hjem, er det stadigvæk ledelsen der har
ansvaret for børnene og deres sikkerhed.
Når vi holder fastelavn, julefest og sommerfest er det ok at børnene tilbydes kager, syltetøj m.m. hvori der er en del
sukker.
Det er aftalt at vi på vores fællesmøde den 11. februar har kerneopgaven og læring på i forhold til måltidet. Til næste
bestyrelses møde vil bestyrelsen få tilsendt pædagogernes faglige overvejelser og tanker om, hvordan måltidet i praksis
kan afvikles ud fra målsætningen og principperne.

Forældrenes læringsrum.
Grethe er blevet opfordret til at arbejde i 2016 med forældrenes lærings rum af hendes chef Kirsten Balle.
Grethe fortalte hvad hun tænker i forhold til denne opgave og foreslår, hvis bestyrelses finder det giver mening, at
udarbejde et lille udviklingsprojekt over 2 år.
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Bestyrelsen var overvejende positiv, og mente at et udviklingsprojekt kunne give mening i Ejby og i samarbejde med
Ejby skole.
Vi aftalte at Henriette og Grethe holdt et lille kaffe møde for at beskrive et mål og nogle principper for et sådan tiltag.
Grethe finder en dato.
Spørgsmål, som Grethe ikke kunne svare helt klart på, kontakter Kirsten for afklaring.
 Er der mulighed for et økonomisk tilskud fra kommunen?
 Hvilken ramme og hvad er formålet set fra CDS( center for dagtilbud og skole) side.

Grethes skriftlige lederberetning
Der blev stillet et par enkelte spørgsmål til Grethe beretning.

