Sammensætning af bestyrelsen:
Formand:

Forældrebestyrelsen i

Anja kok ( Jamila´s mor)
Næstformand:
Maja Astrup Hansen ( Ella´s mor)
Medlemmer:
Michael Løvegaard Christiansen ( Vigga og Alban´s far)
Helle Myszynski (Freja H. mor)
Per Eger (Magnus E. far)
Personalerepræsentanter:
Anitta
Caroline
Anita - leder

.. byder nye
forældre og børn velkommen..

Kære forældre

Hvad er forældrebestyrelsen??

Først vil vi gerne byder Jer rigtig hjertelig velkommen til vores
hus. VELKOMMEN!

Hvert år i maj holder Rumlepotten generalforsamling med
valg til vores forældrebestyrelse. Her har alle forældre
mulighed for at stille op!

Vi er rigtig glade og stolte over at I har valgt Rumlepotten.
Vi håber at I vil komme til at føle Jer hjemme og rigtig godt
tilpas her i vores alle sammens hus!
Det er ofte en stor ændring i hverdagen, når ens barn skal
starte i institution, hvad enten det gælder vuggestue eller
børnehave. Måske er det ens første barn der skal starte i
institution og der kan være mange spørgsmål i den
forbindelse. Rumlepottens personale er selvfølgelig altid klar
til at svare på Jeres spørgsmål, men måske har I noget I
hellere vil tale med en forælder fra bestyrelsen om.
I er altid velkomne til at kontakte os, se hvem vi er på
bagsiden!
Vi glæder os til at lære Jer at kende og vi har et stort ønske
og forhåbninger om, at I vil tage del i de aktiviteter og
oplevelser der sker i Rumlepotten. F.eks. sommerfest,
forældremøder, familiespisning, arbejdsdage og
generalforsamling.

Hvert andet år bliver der skiftevis valgt, 2 eller 3
bestyrelsesmedlemmer samt 2-3 suppleanter, fra
forældregruppen, gerne både fra vuggestue og BH.
I bestyrelsen sidder ligeledes 2 personalerepræsentanter samt
Anita, Rumlepottens leder.
Det er kun ordinære bestyrelsesmedlemmer der har
stemmeret!
Driften af Rumlepotten sker i samarbejde mellem leder og de
valgte forældre.
Da I har valgt en privat institution, kan Jeres mening og ideer
være med til at gøre en forskel i hverdagen og vi ønsker
derfor, at flest muligt deltager interesseret og aktivt i
rumlepottens virke. Kun derved kan vores institution leve,
blomstre og bestå i mange år fremover.

Vi håber på et rigtig godt samarbejde med Jer.
Mange hilsner fra Forældrebestyrelsen

