Dagsorden
Forum

Bestyrelsesmøde

Tid

Torsdag d. 01.11.18 kl. 19 - 21

Sted

Himmelrummet

Deltagere: Hanne Enegaard
Gitte Brixen
Jytte Svendsen
Jeanette Sandberg
Lars La Cour
Kari Høst Wraae
Lise Frank
Kasper
Afbud: Gitte Brixen

1.

Valg af referent (efter tur) og mødeleder (fast) samt godkendelse af
dagsorden
(Jytte Svendsen, Gitte Brixen, Jeanette Sandberg, Lars La Cour, Lise Frank,
Casper Birkkjær Sejten)

2. Rundvisning i Himmelrummet

2.

Info om profilarbejde i Himmelrummet
Status på profilarbejdet:
Himmelrummet er allerede godt i gang med at arbejde på en skarpere profil.
I stedet for at skrive en profil, så arbejder Himmelrummet med ideer til profilen, for derefter at skrive den ned.
Inspirationen er kommet fra samarbejdet med Brandts Kunstmuseum i Odense. Et samarbejde, hvor Brandts formidler kunst til børn. Projektet er startet
op af Slots- og kulturstyrelsen.
Samarbejdet med Brandts har åbnet nogle nye døre op, der betyder at der arbejdes meget kreativt i Himmelrummet.
Det kreative hos børnene tager form på mange måder i dagligdagen. Nogle
børn tegner, nørkler og klipper, men der er også fokus på at bryde grænser ved
bl.a. at give børnene lov til at være kreative uden de voksne blander sig, rum er
indrettet til kreativitet med store armbevægelser med plads til store papkasser,
malerier eller andet sjovt børnene pludselig finder på.

Pædagogisk har børnene arbejdet med farverne grøn, blå og gul, med udgangspunkt i Christine Swanes billede: ”Granskov”. Hvor det også var en udfordring for børnene, kun at bruge tre farver.
Kreativiteten ses også udfoldet med drama. Efter jul vil Himmelrummet arbejde med eventyr, der bl.a. tager udgangspunkt i eventyr fra Syrien.
Himmelrummet har stadig også stort fokus på krop og bevægelse med udgangspunkt i de mange motorik redskaber Himmelrummet har. Børn kan ikke
lære uden kroppen er med.
Faste aktiviteter fremadrettet:

3.

4.



Fast eftermiddag med bål og en fast dag med tur



Tirsdag formiddag vil der blive arbejdet i grupper med børnene. Nogle
med fokus på børn der har særlige behov inden for motorik eller sprog.

Sammenlægning af dagplejen med områdeinstitution
Forvaltningen har indkaldt til status møde d. 8. november, hvor de nye styrelsesvedtægter skal drøftes.
Flere fra bestyrelsen deltager.
.
Forældreråd
Møde d. 5. nov. for forældrerådet i overmarksgården
Forældrerådet i Himmelrummet vil gerne arbejde med Naturensdag.

5.

Forældrehenvendelse vedr. hastighed på Skovstrupvej
Bestyrelsen laver en forespørgsel til Kommunen.

6.

Eventuelt.
Koloni skal børnene af sted i år?
Ja fra en enig bestyrelse.
Næste møde igen d. 27. nov.
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