Fælles forældremøde oktober 2017.
Valg af forældrebestyrelse.
Vi takker den afgående bestyrelse for års tro tjeneste og engagement, det har vi været
utrolig glade for, og tilfredse med.
Lonnie (Lucca, Mikkel), Stig (Viktoria, Mira), Louise (Isabella) Karina (Clara).
Lonnie ønsker et mere formaliseret samarbejde. Jette orienterer om at Krummeluren meget
tydeligt har beskrevet værdier og metoder. Disse får forældrebestyrelsen ikke indflydelse
på. Men der kan altid kommes med forslag og gode ideer. Forældrebestyrelsen har
indstillingsret i forhold til vores læreplaner.
Nyt forældreråd.
Tusind tak til det ”gamle” forældreråd, I har gjort et fantastisk stk. arbejde. Der står
11.000 kr. i kassen. Det afgående forældreråd henstiller til at forældrene overholder
tidsfristerne til div. arrangementer – ellers bliver de for ”bøvlede” og tidskrævende at
afholde.
Nyt forældreråd blev valgt og består af : Cathrine (Styrbjørn) – grøn midi. Marianne (Molly)
– Mikro. Amy (Amabelle og Aurora) – Blå midi og Mikro. Stig (Viktoria og Mira) - Maxi og Grøn
midi. Mie (Theo) – Blå midi.

Jette orienterede om fremtidige kolonier og gallafester.
De afholdes fremtidigt for maxigruppen. Som forventet skabte det skuffelse for nogle – og
glæde for andre. Der blev fremstillet flere forskellige forslag til hvordan vi kunne ændre den
beslutning, så kolonien kan foregå som vanligt.
(Forældredeltagelse - Afkorte kolonien). Jette har efterfølgende formuleret og sendt en
mere uddybende orientering til samtlige forældre. Dette for at skabe større forståelse for
baggrunden for vores beslutning.
Cykler i Krummeluren.
De børn der cykler på 2 hjulet cykel skal bære egen cykelhjelm.
Kildevangen 13.
Jette har besluttet at denne indgang lukkes, forældrene orienteres om hvornår det træder i
kraft.
Åbningstider.
Jette låser op i maxihuset kl. 6, så der kan afleveres tøj og tasker.
Som beskrevet i vores materiale og på hjemmesiden, så åbner vi kl. 6 til kl. 16:30. Har man
pasningsbehov derudover kan det aftales individuelt.
Grupperne.
Der er kommet mere ”ro” på i forhold til personaledækning, lyder det fra nogle forældre.

