Referat fra forældremøde i Klub Tweens onsdag den 24. august 2016:
1. Mona byder velkommen til de fremmødte forældre.
2. Hverdagen i klubben: (tirsdag, onsdag og torsdag)
- Børnene kommer og krydser sig ind på navnelisten lige efter skoletid.
- Vi går alle i skolekøkkenet og hjælpes ad med at lave eftermiddagsmad, som vi
Spiser i skolekøkkenet. Derefter hjælpes vi ad med at få ryddet op efter os.
- Leg og aktiviteter i vores nye lokale eller i gymnastiksalen.
- Vi får frugt og nybagt brød senere på eftermiddagen.
- Når børnene tager hjem, skal de huske at strege sig ud på afkrydsningssedlen.
Mandag spiser vi sammen med SFO’en, hvor Bente laver mad til alle. Derefter må
klubbens børn gerne være i vores klublokale, og så kommer Mona og kigger til dem
med jævne mellemrum, og de kan komme i SFO’en.
Fredag er Mona også i SFO’en (for at få det hele til at hænge sammen personalemæssigt), dog undtagen tagen svømmedagene. Børnene skal selv have mad med om
fredagen, men der er indkøbt elkedel og toastmaskine, så kan de selv lave deres mad,
hvis de har lyst, og spise det over i vores lokale, dog på den betingelse, at de rydder op
sig.
3. Hvad har vi tænkt os med klubben:
- I den nærmeste fremtid vil Mona tage kontakt til idrætsklubber og lignende, for
at få forskellige frivillige idrætsledere ud og fortælle/vise vores børn de forskellige
muligheder, som findes.
- Efter efterårsferien når Jesperhus lukker sæsonen, begynder vi at svømme 2 gange
om måneden. Svømningen kommer til at ligge om torsdagen.
- Vi skal 2 gange i løbet af vinteren på skøjtebanen i Skive.
4. Mona efterlyser brugte sofaborde, sækkestole, lamper, reoler og planter.
5. Vi bliver på enige om, at børnene ikke må have Ipads med, men kun deres telefoner.
Fredag kan de låne en Ipad af skolens, hvis de har lyst til det.
6. Spørgsmål fra forældre:
- Må børnene komme i SFO’en om morgenen? Ja, det må de, som de plejer.
- Må børnene komme i SFO’en, hvis de er forhindret i at tage med på tur om
eftermiddagen? Ja, det må de gerne.
- Kan man købe enkelte dage i klubben, hvis man ikke synes, der er brug for hver
dag? Spørgsmål om økonomi og lign. skal gives til kontoret, da Mona ikke er inde
i det.
Tak til forældrene for deres opbakning her til mødet.
Børnene havde bagt kage til kaffen.
Monas mobilnr. 24222429, kan bruges i stedet for SFO’ens, indtil vi får vores egen telefon.

