REFERAT FRA BØRNEMØDET ONSDAG D. 2. JUNI 2010
Referent: Gitte
Ordstyrer: Jens
1. Referat fra sidst
Da det er vores første børnemøde er der ikke noget referat fra sidste møde som skal
læses op.
Jens fortalte om hvordan vores børnemøder afholdes. Der er møde ca. 2 gange i
måneden. Det vigtigt, at alle deltager i børnemøderne, da det er tidspunktet hvor der
gives mange meddelelser omkring de ting som er specielle for Valhal børnene.
Inden mødet vælges en referent, som noterer det vigtigste af det som bliver
fortalt/aftalt samt en ordstyrer som styrer hvem der har ordet.
Det er vigtigt, at der er ro under mødet og at alle udviser tålmodighed når man venter
på at få ordet.
2. Café Valhal
Café Valhal er det sted ovenpå, hvor Valhal børnene spiser deres mad. Børnene
bestemmer selv hvornår de har lyst til at spise. Valhal personalet opfordrer børnene
til at spise deres mad når de kommer fra skole. Alle de børn der ikke har spist inden
kl. 14 opfordres igen til at spise deres mad sammen med deres kammerater i Valhal.
Det er vigtigt, at alle spiser deres mad hver dag – man bestemmer bare selv hvornår.
I Café Valhal rydder man selvfølgelig pænt op efter sig selv og tørrer bordet af. Hvis
man spiser mellem kl. 14 – 14.30 tager man selv tallerken og glas på rullebordet
nedenfor trappen og sætter det ned igen, når man er færdig. Hvis man spiser på andre
tidspunkter, henter man tallerken og glas på hylden og sætter det tilbage på bakken
når man er færdig.
3. Regler – (mobiltelefon, Wii, computer)
Mandag kan disko-rummet bruges til lidt af hvert.
Tirsdag og torsdag kan børnene spille Wii i disko-rummet.
Onsdag og fredag er der diskotek.
Vi snakkede lidt om regler for brug af mobiltelefon i Valhal:
Børnene må gerne bruge deres mobiltelefon, men kun i Valhal. Hvis man færdes
andre steder i huset, skal mobiltelefonen blive i lommen eller på garderoben. Hvis
man modtager sms og opkald, løber man hurtigt op til Valhal og besvarer.
Seniorbørnene modtager måske beskeder fra deres forældre bl.a. omkring hvornår de
skal gå hjem. For de børn som ikke har seniorplads gælder de samme regler som for
de øvrige børn i Asgård – vi skal stadig have besked fra forældrene, medmindre der
er lavet andre aftaler.

Mobiltelefonen må gerne bruges til at:
• Ringe
• Sms
• Høre musik
• Spille spil
Man må ikke tage billeder samt lyd- og videoklip. I særlige tilfælde kan man få
tilladelse af en voksen f.eks. til at tage et billede af et maleri man har lavet i formning
eller lignende men aldrig af andre børn eller voksne.
Vi snakkede også om reglerne for at spille Wii:
Tirsdag fra kl. 13.00 – 14.20 skiftes børnene fra 2B til at spille.
Tirsdag fra kl. 14.20 – 16.00 skiftes børnene fra 3A til at spille.
Torsdag fra kl. 12.10 – 13.50 skiftes børnene fra 2A til at spille.
Torsdag fra kl. 13.50 – 15.30 skiftes børnene fra 3B til at spille.
Hvis man gerne vil spille skriver man sig på listen.
Det er altid de voksne som skifter til et nyt spil.
Husk ingen mad og drikkevarer ved Wii.
Vi snakkede også om hvordan vi bruger computerne:
Computer må bruges hver dag. Ofte kan børnene skiftes til at spille spil – man skriver
sig på listen hvis man har lyst til det - efter en halv time bytter man.
Det er altid de voksne som skifter til et nyt spil.
Ind imellem vil computerne blive brugt til andre ting, såsom fremstilling af plakater,
billetter og andet vi finder på.
Husk ingen mad og drikkevarer ved computerbordet.
4. Kommende aktiviteter:
Jens fortalte lidt om de kommende aktiviteter som de voksne i Valhal synes kunne
være spændende, bl.a. fodboldfest i caféen og fodbolddyst mod Fritidslyst SFO.
Mandag d. 14/6 inviterer Valhal børnene hele Asgård til fodboldfest i caféen. Vi skal
se VM fodboldkampen Danmark mod Holland. Vi vil pynte op i caféen, lave billetter,
servere forfriskning, oddse på kampens resultat samt sminke børnene som rigtige
fodboldfans. Valhal børnene melder sig på de ting de gerne vil hjælpe med til én af de
voksne fra Valhal i løbet af den næste uge.
Onsdag d. 23/6 kommer Fritidslyst SFO til en fodbolddyst mod Valhal børnene.
Derfor er vi nødt til at gå i træning allerede nu, så vi kan komme i god form!
Tidspunkter for træning ses andet sted på hjemmesiden.
Alle der har lyst kan deltage. Vi håber på også at få et godt heppekor samt lave flotte
bannere.

Derudover snakkede vi om følgende gode idéer fra børnene:
• Filmdage i Valhal (evt. til efteråret)
• Sminkekursus (Er planlagt)
• Forhindringsbane
• Cykelture/teltture evt. i forbindelse med en overnatning (Valhal el. andet sted)
• Fodboldturnering kun for Valhal børn
• Flere computere - internet
• Barstole til disko-rummet
• Ønske om flere CD’er
• Svømning for Valhal børnene
Mange gode idéer – flere af tingene er vi ved at planlægge andre ting skal vi i
samarbejde med børnene have arrangeret.
Ønskerne omkring flere computere, barstole, CD’er m.m. skal vi have på de voksnes
personalemøde. Vi har allerede fået mange flotte og dyre ting som vi er glade for, så
alle disse ønsker kan ikke opfyldes lige nu - men det er selvfølgelig OK at have
ønsker!!
Svømning og overnatning for Valhal børnene tages op igen senere.
5. Hvordan får børn og voksne det rart med hinanden i Valhal?
En god snak om hvordan det bliver rart at være i Valhal. Vigtigt at alle synes det er
sjovt og rart at komme – ellers er det meget vigtigt at sige til en voksen, hvad man er
ked af, eller hvad man synes burde ændres. Så tager vi en snak om det.
Vi har fået et super dejligt sted – Valhal – som kun er for store børn! Derfor skal vi
også passe på det og alle de nye ting såsom computer, Wii.
For at det kan fortsætte med at være rart, er det også vigtigt, at alle rydder op efter
sig!
Både efter madpakke spisning men også ved tegnebordet og alle andre steder.
Valhal børnene er nu DE STORE BØRN. Og det betyder også at man har et større
ansvar for at overholde de aftaler vi laver i Valhal.
Stor ros til alle børn for den gode modtagelse af Valhal i går! I var super søde og
gode til at bruge Valhal på en rigtig god måde. Vi er meget stolte af jer!!
Evt.
• Valhal er lukket om morgenen.

