Referat fra børnemødet d. 7. september 2010

1. Referat fra sidst – Anna-Elisabeth (godkendt)
(Hvis man ikke var til børnemødet kan man finde referatet i den røde mappe på Valhal)

2. Hulebyggepladsudvalget – repræsentanter: Der skal vælges nye repræsentanter til hulebyggepladsudvalget. Nogle drenge meldte sig – det var: Jacob Hansen, Gustav Lisby, Gustav Hagelskjær, Oliver
Jørgensen, Malthe Nyengaard og Magnus Tonnesen, alle fra 4. a. Vi tager dette punkt op senere, og hører
om der er nogle fra andre klasser som også har lyst. De voksne skal lige snakke med Henrik, om det er okay
at alle repræsentanter er fra samme klasse.

3. Børnenes ønsker:
•

Gymnastik-opvisning: Mathilde fra 3. a vil gerne lave noget gymnastik opvisning, og evt. opføre det
for de andre børn på SFO’en. Nogle piger fra 3. klasse meldte sig, det samme gjorde nogle drenge
fra 4. klasse. De voksne undersøger mulighederne for at samle et hold.

•

Ønske om at børn fra Valhal må være i værksteder/ude når de andre børn spiser:
Børn fra Valhal må spise sin mad når de har lyst. Derfor må de også være udendørs (boldbanen) når
de andre grupper spiser. Nogle værksteder må man godt være på, det skal man spørge den voksne
på værkstedet om, inden man kan få lov til dette. Nogle steder kan man ikke få lov at være fordi
reglerne siger at der SKAL være voksne til stede – disse steder er: Sy, træværkstedet og i gården. De
andre steder skal man have lov af en voksen før man benytter . Det er vigtigt at man ikke forstyrrer
de andre børn og grupper i tidsrummet 14.00 – 14.30.

•

Ønske om svømning for Valhal-børn:
Der bliver svømning for Valhal-børn, præcis hvornår og hvordan får alle besked om når de voksne
har snakket om dette.

4. Aktiviteter i september:
•

Dyredag – de voksne skal snakke sammen på personalemødet i morgen (onsdag d. 8/9) om hvornår
dyredagen skal holdes, og hvordan vi gør det. Dette kommer der mere information om efter i
morgen (se hjemmesiden)

•

Lerværkstedet – Lerværkstedet er åbent de næste to uger (næsten hver dag) – Så hvis man gerne
vil begynde at lave julegaver nu, er det bedst at starte nu, da det er en lang proces at få lavet noget
i ler, der skal tørre, brændes, males, og brændes igen.

•

Nu på fredag (d. 10/9) holder vi filmdag på Valhal – der bliver vist ”Det regner med frikadeller” i
disko-rummet fra kl. 14.00

•

Tirsdag d. 14. september tager Jacob og Sigrid på en cykeltur ud til Sigrid (i Lomborg) hvor vi får
boller og saftevand – Hvis man har lyst til at deltage i dette skal man melde sig til hos Jacob.

•

Der bliver holdt små værksteder på Valhal – bl.a. knytteværksted, smykkeværksted, og der er
ønsker fra børnene om at sy fodbolde i et syværksted i den næste tid.

•

Gymnastiksalen kun for Valhal-børn – ønsker om aktiviteter: fodboldturnering, håndboldturnering
og hockeyturnering

•

Bål på næste onsdag (d. 15/9) – Der bliver lavet chokoladekage i appelsiner – Tilfælde af megen
regn flyttes dette.

Hvis man har ideer til aktiviteter man har lyst til at lave, er det vigtigt at kommer til en af de voksne på
Valhal, og fortæller det.

