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Stillezoner og stemning
Der var behov for at tale emnet igennem igen. Vi er nået frem til; at kommunikation mellem
forældre må være i fokus, vi skal tale sammen, der er forskel på hvornår man syntes larm er
larm og hvornår det er for meget. Når der er behov for det laves aktiviteter for de store,
salen, ude ect. Den som har tid og overskud tager ansvar for at starte dette.
Hjemmesiden
Der skal linkes og logges ind på hjemmesiden for at komme op blandt de første 10 hits på
google eller anden søgemaskine.
1) Igennem Events på facebook linker vi til beskrivelsen af aktiviteten på hjemmesiden
(Eva, Eva T og Iben sørger for at lære hvordan man gør)
2) Få link på; Hjemmeunger (Eva), biblioteket (Eva T) og kommunens hjemmeside (Iben)
andre gode ideer?
Hasse og sommeraktiviteter
Eva og Iben laver et udkast. Vi prøver på at holde det på en 2-3 aktiviteter, da vi ikke ved
hvor mange hænder vi har over sommeren.
1) Bondegårdstur med snobrød. Tovholder (Eva)
2) Strandtur i Gershøj. Tovholder (Iben)
3) ?? Eva T
Kommunikation med biblioteket
Vi skal vende opgaver med bestyrelsen inden vi siger ja. Vi skal være flinte skarpe i vores
udmeldinger og forventnings afstemme og uddele opgaverne med det samme.
Mælkeordning, Eva T vil gerne stå for det. Hvis man drikker mælk melder man sig til turnus.
Påskefest den 26/3, festudvalget melder ud om der er brug for hjælp
Jeg har lige brug for at danne mig et overblik over opgaverne, jeg stoler 100 % på i har styr
på det, men bare så jeg de rette linjer blev vi enig om:
Arbejdes opgaver
Eva, ringe til journalist, inviterer damen fra Hjemmeunger og link til hjemmesiden
Eva T og Iben; udkast til Hasse (indenfor de næste to uger)
Iben: Event til Middelalder marked i Valby, beskrivelse af aktiviteter til hjemmesiden.
Kontakt til kommunen link
Helle; påskeæg
Eva og Helle; skriv til facebook omkring ”stillezoner”
Eva; Hjemmeside kalender, Mælketurnus, bib link til hjemmesiden

