Referat af netværksmøde d. 14.4.2016
Deltagere: Inge F, Venke, Helle, Kirsten, Annemarie, Rie, Torben, Ellen (nyt medlem i foreningen) og Inge P.
Afbud fra Niller, Jytte , Lisbet og Dorte.
Line kiggede kort forbi.
Helle bød Ellen velkommen i BIB. Ellen er også frivillig pensionist i Skolen.
Helle oplyste, at Annette nu er stoppet i foreningen, men at Helle stadig kan kontakte hende.
Dagsorden:
1. Evalueríng af arrangementet d. 8.4.2016
2. Ny mødedato
3. Eventuelt
Pkt. 1.
Helle oplyste, at hun har talt med Sanne Cleman, pædagogisk konsulent om at vi deltager på næste lederemøde d.
16.6.2016. Line, Helle og Inge F repræsenterer foreningen for at gøre opmærksom på os og få flere institutioner
interesseret samt flere til at deltage i vores arrangementer.
Birthe, lederen fra Troldebo som deltog d. 8.4.2016 vil ved møde tale godt for vores forening. Birthe har lavet en liste
over ønsker, som de kunne tænke sig i Troldebo f.eks. historielæsning ved ”puttetid”, bage boller med børnene, lave
kludedukker, spille kort om eftermiddagen, fortælle om ferieoplevelser bl.a for at binde generationerne sammen.
Helle har fået tilbagemelding på, at april er en dårlig måned bl.a. grundet ferieafholdelse og de store skal gøres
skoleklar. 5 børn er for få, det skal være en hel gruppe på min. 10 børn. Fredag er også en dårlig dag, så vi skal
fremover tage en dag midt i ugen.
Alle der var med den 8.4.2016 syntes at det var en god dag. Børnene kom og tøffede straks rundt i lokalet og kikkede
nysgerrigt på de opstillede borde med de forskellige aktiviteter.
Hvad fungerede: Sanglegen, men kunne godt vare lidt længere. Tidspunkt og længde 10-12 var passende og det var
hyggeligt, at børnene havde deres mad med.
Kirsten, god fornemmelse og det praktiske var i orden. Børn og voksne gik ind i det og ville gerne bygge videre på
konceptet.
Helle, god dag, lidt ærgerligt at der kun kom 12 børn.
Venke, god oplevelse, ok antal børn, vil hellere have lignende arrangement end ud på institutionerne.
Inge F, godt at alle mødte op og Line styrede det praktiske med lokaler, kaffe mv. Det er lignende arrangementer, der
interesserer Inge F.
Inge P, god dag, dejligt at se at børn er så umiddelbare og straks kaster sig ud i vores aktiviteter.
Anne-Marie, godt sted med masser af plads, godt samarbejde med pædagogerne.
Rie, enig i det der er sagt, læsegruppen skal fremover være i samme rum.
Line, vi var gode, fin stemning, man kan godt udvikle videre på konceptet hvis det skal være fast, f.eks. i form at et
tema.
Hvad fungerede ikke: læsegruppen skal være i samme rum, da børnene begyndte at interessere sig for omgivelserne.
Alternativt skal en af deres voksne med til at holde styr på dem, der ikke sidder stille.
Ledermødet d. 16.6.2016.
Vi skal profilere os selv. Det skal aftales hvad der skal siges og måske skal vi få Line og en af os frivillige til at sige
noget.
Herefter havde vi en god drøftelse af det at være frivillig. Vi skal arbejde på, at vende det til noget positivt overfor
institutionerne. Vise, at det er samarbejde og at vi er Bedste på den hyggelige og rare måde.
Der var enighed om, at vi har meldt os som frivillig for at tilfredsstille egne behov og ikke for at ”frelse” nogen.

Det frivillige arbejde gør, at man bliver glad fordi man giver noget og får noget tilbage.
Inge F. Hvordan får vi fat i flere frivillige?

Ellen fortalte, at når hun kom ud fortalte hun, at hun kommer uden ambitioner for det pædagogiske eller
læringsmæssige, men kom for at give en støtte til de voksne. At hun gør det hun bliver bedt om .
Næste arrangement skal planlægges i god tid og det skal i avisen i god tid. Vi skal også sikre, at avisen bringer det
rigtige budskab. F.eks. kom der en mor langvejs fra fordi hun troede, at det var for alle. Denne opfattelse havde Ellen
fået. Så det skal vi være mere skarpe på.
Fremover: Vi skal være tidligt ude, så vi kan få det med i bibliotekets program. Vi skal evt. have et tema, der er fælles
f.eks. musik eller teater.
Ellen oplyste, at der er møde i hele frivilligheden d. 25.5.2016. Ellen vil sende mailen til os.
Ved dette møde vil vi dele vores folder ud. Hvem kommer og kan hjælpe med det?
Pkt. 2
Jeg har noteret følgende:
Den 26.5.2015: Netværksmøde fra 10-12.Formøde til ledermødet d. 16.6.2016 kl. 12-14.
Den 9.6.2016: Skovtur til Odense (egen betaling), tilmelding til Inge F.
Pkt. 3.
Inge P får lavet labels til vores folder. Bliver afleveret til Inge F, som giver dem videre til Helle.
Venke havde et udlæg på kr. 60,- til kiks d. 8.4.16. Har desværre ikke bonen. Inge P beder Venke om at sende en mail
til hende med kontonr., og så beder Inge P Kirsten Kastvig om at anvise pengene.
Ref. Inge P

