Referat børnemøde Valhal.
Tirsdag d. 17-08-10
1. Orientering
1. Sortering af affald:
Nye regler:
- Papiraffald, sølvpapir, plastic etc. I den grå skraldespand.
- KUN madrester i grøn spand
2. Cykelskuret:
Nye skilte er hængt op for at fordele de forskellige klassetrin ved pladserne i cykelskuret.
Der vil blive lavet nogle få ændringer, sådan at der er mere plads til fjerde klasserne.
3. Oprydning:
- Oprydning ved garderober: Der skal gøres mere ud af, at placere taskerne ordentligt, så
vi ikke risikere at have en kæmpe bunke foran døren til børnehaven. Børnene mener
ikke at der er nok plads især de dage hvor man har idræts tøj med. Vi vil derfor kigge
nærmere på om det kan lade sig gøre, eller om vi skal finde en måde, hvormed vi kan
udnytte pladsen bedre.
- Oprydning på Valhal: Valhal-børnene skal blive bedre til at tørre borde af etc.
Lukket lås er ikke længere tilladt, der skal i stedet laves aftaler ved
bordet.
Barstoles placering er: Én i musikrummet og resten i tegne/computer
rummet (der kommer flere stole til musikrummet senere)
4. Fælles fødselsdag:
Dato for fælles fødselsdag: Tirsdag d. 24-08-10 (uge 34)
5. Skiftetøj og sko:
Beskidte udesko forbudt på Valhal. Skiftesko i garderoben er en god ide.
2. Ny sendefunktion
-

Starter mandag uge 34
Fra mandag vil der være en sender på Valhal, som børnene både skal sige goddag og
farvel til, i stedet for at gøre det nede ved senderbordet for Bifrost. De børn der sendes,
bliver også sendt af senderen på Valhal.

3. Bedsteforældredag
-

Dato for bedsteforældredag: Fredag d. 27-08-10 (uge 34)
HUSK kuvert med adresse og frimærke i løbet af ugen (uge 33) børnene laver
indbydelsen i SFO’en og sender den i kuverten.

4. Idrætsdag
-

Dato: tirsdag d. 31-08-10
Valhal-børnene står for arrangering af idrætsdagen med aktiviteter etc. og deltager
selvfølgelig også selv
Gode ideer til hvad man gerne vil stå for og med hvem skal siges til de voksne på Valhal.

5. Ønsker fra Valhal-børn
Gamle ønsker: 1. Overnatning på SFO’en. Vi vil prøve at planlægge en overnatning,
og det er sikkert at der vil være en overnatning inden skoleåret er omme, og børnene
vil modtage en invitation om dette. 2. Bærbar computere. Må gerne medbringes,
efter at man har fået en seddel med hjem hvor forældrene har skrevet under og givet
tilladelse. Regler: 1. alle spil skal overholde reglerne for alder og voldsscener. 2. man
må ikke gå på nettet med computeren.
Nye ønsker: 1. Computer i musikrummet til youtube (i stedet for anlæg) Andreas 4.b.
2. Internet til computerne i computerrummet og spillet ”Just dance” til Wii. Anna 4.b.
6. Nye regler
Mellem kl. 14:00-14:30 er der ingen musik på Valhal.
Andet:
Ønsker om spil til computer og Wii afleveres til de voksne (regler: aldersgrænse på 11 år)

