
Forældrerådsmøde Solgården d. 7.1.2018 kl. 18.30 – 20.00 
 
 

Tilstede: 
 
Ikke tilstede: 
 
Referent: 
 
Ordstyrer: 

 
 

 
 
Vicki 
 
Sofie 

 
 

1. 
 

Godkendelse af dagsorden 
 

 

2. 
 
Kl. 18:30 – 19:30 

• Ny evaluering af fotografering 
Stor forsinkelse på gruppebilleder. Hvis 
nogen ønskede om fotografering, ville 
det ikke kunne nås ift. hvis man ønskede 
at give dem i julegave. Gruppebilledet 
var godt nok større end sidste gang, 
men det kostede også 125,- ift. de 
tidligere 50,- Største utilfredshed er den 
sene levering. Fra uge 44 til uge 4 inden 
den sidste del af pakken kommer, det er 
ALT for lang tid. Vi kigger efter en 
anden fotograf til næste gang.  
 

• Evaluering af julefest 
Et pænt salg med et overskud på 2200,- 
Der manglede mere saftevand. Der var 
for meget gløgg. Rigtig gode 
godteposer sponsoreret af Super 
brugsen. Julemanden blev fundet på 
Facebook, han gjorde det rigtig godt, 
børnene var begejstrede.  
Måske et program til næste gang, så de 
ved vi danser om juletræet inden vi går 
hjem. 
 

• Evaluering af teaterturen 
Super godt teaterstykke. Børnene var 
med i stykket, det blev spillet ind. 
Børnene var helt med og de var vilde 
med også at komme på bus tur.  
 

• Planlægning af tur/arrangement 
for vuggestuerne 
Louise undersøger, en lille intim koncert 
for de små, med hende der synger den 
lille grønne frø. Vicki undersøger om vi 
kan låne aktivitetscenteret igen.  

  
 



3. 
Kl. 19:30 – 19:45 

• Årshjul - fastsættelse af datoer for 
årets arrangementer samt ny 
møderække for    
forældrerådsmøder 
Der er tastet direkte ind i årshjulet og 
kalender. 

 

4.  
Kl. 19.45 – 20.00 

Nyt fra bestyrelsen – Mikkel 
 
Referat af bestyrelsesmødet gennemgået. 
 

6. 
 
Kl. 20.00 

Evt. 
 
Gør opmærksom på, hvis Børn i Holbæk ikke 
fungerer. 
Huske forældre på at, de skal slå slåen ned på 
lågen. Vicki skriver ud på Børn i Holbæk og 
minder om vigtigheden af, hvorfor de skal huske 
det. 

 
Punkter til næste møde. 
 
Sommerfest og fotograf. 
 

Hvordan har mødet været? 
 
Godt møde. 

 
Tak for i aften. 
 

 
 


