Det Private Børnehus

Krummeluren

______________________________________________________________________________________________

Forældremøde i Krummeluren den 1 oktober 2015,
Mikro grupens fokuspunkter.
- Lære børnene at blive passet udenfor hjemmet, og finde tryghed ved andre
mennesker og omgivelser.
- Komme ind i fast dagsrytme i forbindelse med at spise, sove og aktivitet.
- Stimulere sprog og motorik.
- Lære børnene sociale spilleregler og samspil med andre.
Gruppen er til dagligt delt op i 2 grupper. De ”store” der er oppe at gå på 2 ben – og
de yngre, der stadig ”står i lære” og kæmper med det 
Alle aktiviteter planlægges ud fra Krummelurens årsplan, og der tages udgangspunkt i
børnenes ”dagsform” og niveau.
Miko gruppens sang-kuffert, sangbræt, instrumenter MM. blev fremvist, så
fremmødte forældre fik et indblik i hvad deres børn møder i hverdagen.
Der blev snakket om bordskik, som BLA. går på at lære børnene hvor fødderne helst
skal befinde sig under måltiderne (under og ikke på bordet) – man kaster ikke rundt
med maden (selv om man er god til at ramme) 
Håndhygiejne er med til at forhindre sygdom blandt børnene, derfor hyppigere
håndvask. Og et ønske om at der kort skrives på tavlen, hvad der er sket i dag.
Mini gruppens fokuspunkter.
- Lære at sidde på ALM. Stol ved bordet.
- Bordskik.
- At deltage i fælles samling og aktiviteter på en acceptabel måde.
- Turtagning, samspil og sociale spilleregler.
- Sproglig og motorisk udvikling.
Aktiviteterne er tilrettelagt ud fra Krummelurens årsplan, og er ”gearet” til børnenes
tempo og niveau. Når man starter i gruppen kan det være svært at finde ro på en
”rigtig” stol, at bede om frokost fadet, vælge en mad – uden at pille ved de andre
madder, at styre sin kop – og vente med at forlade bordet til man får lov. Meeen de
skal nok lære det  Samling afholde nogle gange sammen med de ældre grupper, og
andre gange i eget regi. Der trænes turtagning, og at give plads til andre. Samtidig
arbejdes der med at lære de 6 basale følelser at kende (glæde, sorg, vrede,
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overraskelse, angst, ubehag). Dette for at lære at aflæse egne, - og andres følelser,
så man får tilegnet sig nødvendige sociale færdigheder.

Personalet fortalte at det ikke er sikkert at barnet tilbydes kolonideltagelse. Det
afvejes – og meldes ud til forældrene så hurtigt som muligt.
Børnene trænes og opfordres til håndvask, pudse næse, - og at klare forskellige
opgaver i garderoben. Det er hygiejnisk, praktisk og man ved det fremmer selvtilliden
hos mennesker at kunne ”klare sig” 
Midi gruppens fokuspunkter.
- Toilettræning, og komme af med bleen. Det sker i tæt samarbejde med
forældrene.
- Hånd, - og personlig hygiejne.
- Sociale samspil, og spilleregler.
- Det man kan selv – skal man selv. Man får hjælp til det man ikke kan.
- Udvikler flere sproglige og motoriske kompetencer.
- Træner former og farver.
Denne gruppe tager på tur i vores busser hver anden uge, hvor børnenes sanseapparat
stimuleres og udfordres. Alle aktiviteter er tæt bundet til vores årsplan, så vi sikrer
sammenhæng med læreplanen – og nødvendige færdigheder tilegnes.
Til mødet blev der BLA. vist diasshow og billeder fra børnenes hverdag 
Maxi
-

gruppens fokuspunkter.
Blive helt selvhjulpen på toilettet og i garderoben.
Forberedelse til skolestart.
Videreudvikle motoriske, sociale og emotionelle færdigheder.
”Se” egen andel i konflikter, og bidrage til løsning.

Gruppen tager på tur hver anden uge, og alle aktiviteter er knyttet til Krummelurens
årsplan. På den måde sikres sammenhæng med læreplan, og barnet er forberedt til en
vellykket skolestart.
Vi orienterede om Holbæk kommunes tilbud om før SFO PR. 1 maj 2016. Med
baggrund i det, drøftede vi muligheden for ændringer i Krummelurens koloni. Det er
ikke muligt (lovgivningsmæssigt) at tilbyde børn der er stoppet i Krummeluren
deltagelse i koloni (BLA. bygningsregulativer og forsikringer). Og vi ønsker ikke at
afholde koloni i slutningen af april. Det kan blive for koldt at overnatte udendørs og
de steder vi ønsker at besøge i kolonien, er ikke åbne før 1 maj.
Fælles forældremøde.
Vi nød vores Krummeluresang og video i fællesskab, og vores webmaster fortalte lidt
om den nye hjemmeside.
Så havde vi valg til ny forældrebestyrelse, som kommer til at bestå af Juliette
(Augustin) og Lonnie (Lucca). Karina (Clara) er suppleant.
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Derefter valg til forældrerådet, som
simpelthen blev genvalgt 
Heidi (Niklas) – Mira (Anton, Karla, Liva) – Christina (Anton, Ida) – Louise (Elias).

De ønsker hjælp til arrangementerne, så giv et ”nap” det betyder alverden for jeres
børn !
Forældrerådet v. Mira opretter en facebookside til forældrene.
Vores førstehjælpskursus opdateres jævnligt ifølge anbefalingerne fra instruktør.
Vi prøver at arrangere et foredrag med Bent Hougaard.
Der blev drøftet hygiejne, og hvordan vi finder fælles fodslaw om at mindske
”baktussernes” vandring fra barn til barn. Personalet vil i højere grad sende syge /
utilpasse børn hjem. Der vil indgå klorin i den daglige rengøring af særligt udsatte
steder. Forældrene opfordres til at give barnet 2 dage hjemme efter endt feber,
opkast, diarre. (Sundhedsstyrelsens anbefaling).
Vi får etableret 2 nye toiletter i det grønne hus hurtigst muligt.
Rasmus orienterede om det ny indkøbte udstyr til klatring. Der vil etableres en bane
fra piletræet til ahorntræet – og udstyret kan medbringes på vores ture i naturen.
Det kræver skriftlig tilladelse fra forældrene før barnet får mulighed for at klatre –
så tjek, og aflever den seddel der hænger i barnets kasse. Det drejer sig om midi og
maxi børn. Rasmus er uddannet instruktør, og vil uddanne flere af vores
medarbejdere  Da klatring er betegnet som ekstrem-sport, bedes I tjekke om jeres
private forsikring skal udvides.
Vi fik snakket om hvordan vi forholder os til de rygter / usandheder / ”synsninger”
der går i byen omkring Krummeluren.
- Dårligt skoleforberedende arbejde. Gennem dialog med skolelederen er det
bekræftet at det er useriøs kritik – og har intet hold i virkeligheden.
Derudover har Heidi kontaktet ledelsen i de øvrige skoler vi ”leverer” børn til,
der samstemmende udtaler at børnene fra Krummeluren er ualmindelig godt
forberedt til skolestart 
- Krummeluren er en ”Hippi-børnehave”, og forældrene er snobbede.Tja, hvad
skal man sige til det ? Mon det er ment som en kompliment  sikkert ikke, men
vi har besluttet at det kan vi godt leve med, for vi ved jo det ikke passer.
Vi takker for et positivt og godt forældremøde.

Venlig hilsen personalet.
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