Foreningen for hjemmepassede børn i Lejre.
Bestyrelses møde den 11/04
Tilstede; Sigrid, Eva T, Eva, Helle og Iben
Referent og Dirigent; Iben
1. Tilbage melding til musikskolen/Sonja, omkring rytmik til næste sæson.
• Eva melder tilbage at vi ønsker fire hold til næste sæson, gerne tirsdag eller onsdag. Hvis
foreningen på daværende tidspunkt ikke har nok børn, satser vi på at kunne aflyse det ene
hold.
2. Flemming og Laila
• Eva kommunikerer datoer med dem omkring arrangementer de er interesseret i, i det omfang
hun finder relevant.
3. Medbringe bedsteforældre og andre familie medlemmer til foreningens events.
• Vi ønsker at køre en loose politik, hvor alle er velkommen. Dette med forbehold for at
bestyrelsen kan vurderer enkeltstående tilfælde og at ordningen ikke misbruges.
4. Søen og stien som grænse
• Der meldes ud at det er forbudt at gå alene ned til søen og det altid skal ske med en voksen.
Hvis ens barn løber derned, skal man være 100 procent sikker på at der er en ansvarlig.
5. Generelforsamling i kulturhuset.
• Vi missede desværre denne omgangs møde, men har fået referat. Vi skal have meldt os ind
(300 kr.) og Tine tager som repræsentant til næste møde i Maj.
6. Hasse og Kommunen
• Vi afventer en tilbagemelding fra Hasse samt en dato fra Rikke, ellers er alt parat.
7. Gershøj børnefestival
• Dette nedstemmes, vi har ikke overskud i foreningen pt.
• Iben kontakter Babula, og vi prøver at lave et event med biblioteket
8. Eva T og møder med Lunde månedligt
• Eva tager mødes med Lunde hver den anden mandag i måneden, for at holde bib opdateret
og optimere planlægningen mellem os og bib.
• Eva T er tovholder på billeder og tekst som skal afleveres på onsdag til hjemmeungerne.
9. Events og kalender
• Vi mangler datoer på et par ture. Det kommer.
• Iben kontakter Veterantogs banen i Hedeland og hører om pris som gruppe. Vi planlægger at
lave en søndags tur med damptog til naturlegepladsen
• Sigrid kontakter Sporvogns museum og finder pris/tid og mulighed for en dags tur ud hvor
vi skal køre i sporvogn.
• Eva kontakter Cirkus Kæphøj i Holdbæk og finder pris/dato for en cirkus udflugt.
10 Temamåneder
• Sigrid, Helle og Iben sammensætter et program for de næste 4-6 måneder (måske pause
over sommerferien) hvor vi vil afholde temamandage for vores store børnegruppe (3-6 år. )
Dette skal forgå hver mandag efter samling. Første mandag i måneden skal forgå i
samarbejde med biblioteket, hvor ungerne skal lære at bruge biblioteket og låne bøger med
hjem om emnet, som man kan læse med sin familie. Temaer i spil; Cirkus, Verdenskortet,
planeter, Indianer, forår/årstider. Vi tænker at inddrage så mange forældre som muligt,
især dem med lærer eller pædagogiske evner. Vi melder ud til foreningens medlemmer
snarest med første program.

