Referat børnemøde d. 06-10-10

1.

Orientering

1,1:

Uhyggedag: Vi skal have uhyggedag i starten af november og i år har Valhal børnene
mulighed for ikke kun at deltage, men også planlægge uhyggedagen, hvis i har lyst.
Hvis i har nogle gode ideer kan i bare komme med dem, eller skrive dem på
opslagstavlen oppe på Valhal. Vi mangler også hjælpere til kims føleleg, pyntning af
uhyggekager og blod til drikkelse. Det bliver rigtigt uhyggeligt ☺

1,2:

Ugeplan: Fremover vil den ugeplan, som plejede at være på opslagstavlen, hænge i
stor format lige når i kommer op af trappen. Den vil også blive lagt på hjemmesiden
hver fredag, så kan man i løbet af weekenden se hvad der sker på Valhal i den
kommende uge.

1,3:

Mad fredag: Fremover vil vi lave en hyggelig afslutning på ugen med lidt mad og lege
i diskoteket. Det er forskelligt hvilken mad der laves, men i må gerne komme med
gode ideer til en sund snack. Det er dog nødvendigt at børnene har en mindre
madpakke med. Man må gerne tage en cd med, hvis man synes man har noget godt
musik til musik lege i diskoteket.

1,4:

Cd’er: Vi har desværre observeret den sidste måned at Valhal børnene ikke
behandler diskotekets cd’er ordentligt. Vi giver en chance til for at se om
behandlingen af dem forbedres, men finder vi flere ødelagte cd’er bliver
konsekvensen altså en fratagelse af cd’er i to uger.

1,5:

Plakater: Næste uge laver vi plakater til Valhal. Vi har nogle flotte lokaler men vi
mangler lidt pynt derfor vil vi arbejde med plakater på tre forskellige måder. Jacob
lærer jer at lave IT-plakater, altså plakater med billeder og andet, lavet på
computeren. Gitte maler med akvarel og Anna-Elisabeth laver collage. Til sidst på
ugen, kan vi pynte alle Valhals vægge med resultaterne.

1,6:

Dans + gymnastik opvisning: Mathilde har haft et ønske omkring dans og gymnastik
opvisning for Valhal børnene. Gitte arbejder på at få en danse instruktør herhen og
hjælpe med det nogle dage.

2.

Børnenes ønsker:

2,1:

Sy hatte og flag (Mathilde 3,a): Vi er i gang med at lave forskellige projekter på
Valhal, kun for Valhal børnene, og vi har allerede planlagt en dag hvor vi skal sy
tasker etc. så vi kan også eksperimentere med hatte og flag.
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2,2:

Ønsker: Vi går rundt med en masse ideer til hvad i kan lave, men går i nu rundt med
en ide eller et ønske til en aktivitet eller andet, så kom endelig med den så prøver vi
at planlægge og se om det kan lykkedes og få den på ugeplanen.

2,3:

Nye ønsker + spørgsmål:
Frederik – Vil gerne have flere computere, og kunne gå på nettet oppe på Valhal.
Oliver – Spørger omkring kommende fælles fødselsdag for Valhal. Det bliver i
slutningen af oktober torsdag d. 28-10-10.
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