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Lanternefest 
- Spielmannszug skal gå langsomt. Vi starter kl. 17:00 og SSF giver pølser, som vi sælger. Vi laver 

pølsehorn. 

Bingo 
- finder sted d. 17.01.2018 kl. 19:00 
- Angelina spørger hos Gosch (Bioslagteriet) om sponsoreringer 
- Tatjana spørger hos hyggelig efter sponsoreringer 
- „kaltes“ buffet 
- vi inviterer skolen, Morten sender invitation ud 

Eltervertretung 
- Morten præsenterede BEVki (Bundeseltersprecherin_innen) www.bundeselternvertrtung.de 

Pakkekalender 
- Morten sender en seddel ud med informationer. Der skal skrives på at gaven skal være 

alderssvarende og max 3€ 

Fotograf 
- Der blev præsenteret to forskellige fotograftilbud, men vi blev enig om at vi helst vil have Darren 

Carter igen, som tog billederne af børnene udenfor på legepladsen i aktion    

Loppemarked 
- Morten sørger for at få en tavle organiseret til et „schwarzes-brett“ hvor man kan tilbyde og 

efterspørge tøj m.m. 
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Schulengel 
- Tatjana er kommet med idéen om at vi kan tilmelde børnehaven til Schulengel for derigennem at 

samle lidt sponsoreringspenge til haveprojektet eller andet. Morten sender en seddel ud med 
informationer 

Sponsorering SSF 
- SSF vil gerne sponsorer en lille ting til Junglegruppen (pga. førskolegruppen har fået nybygningen 

og mange nye ting). Morten snakker sammen med Inge og Maren og kontakter Gisi 

Varmt mad 
- Der var et firma, som efterspurgte behov for varmt mad i børnehaven, men vi blev enig om at den 

danske kultur ikke rigtig lægger op til det 

Haveprojekt 
- Morten efterspurgte om haveprojektet skulle fortsættes i næste år. Vi konkluderede at børnene ikke 

fik så meget med og at vi måske heller skal bruge pengene til at lave lidt mere her i selve 
børnehaven 

Rettungsdienst 
- Jasmin spurgte om vi en gang igen kunne lave en dag hvor vi får besøg af en ambulance, for at 

børnene kommer i kontakt med emnet og børnene måske mister angsten for sådanne situtationer 

Brandvæsent 
- Efter vores sidste besøg af brandvæsnet vil vi gerne bygge vider på det og kigge på en stor 

brandbil. Morten kommer med datoforslag 
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