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1. Orientering fra formanden:
Karsten orienterede om samarbejdet mellem bestyrelsesformændene for forældrebestyrelserne i Fredensborg Kommune
og om arbejdet i forbindelse med fritidshjem. Der er løbende
dialog og bestyrelsen vil blive orienteret når der er nyt.
Der er dialogmøde med politikkerne d. 18. september, og
Karsten har været inviteret til planlægningsmøde med forvaltningen om dialogmødet og indhold.
Der blev orienteret om forældrehenvendelser og besvarelser.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2. Beslutninger fra BSU, samt nyt fra budgetseminar,
børnebeløb, sociale midler og høring omkring dagplejens organisering i fremtiden:

http://www.fredensborg.dk/politik/dagsorden+og+referat/børne
-+og+skoleudvalget/2014/august/11082014+2663
a) BSU har taget stilling til hvordan financieringen af
huslejeforhøjelserne skal dækkes, ved at nedskrive
børnebeløbet. For Børnehusene Nivå drejer det sig om
159.000 kr. der skal trækkes fra budgettet i indeværende år.
b) Dagplejens placering i områderne skal nu i høring i
bestyrelserne. Lokaludvalget har udtalt sig positivt.
Bestyrelsen vil i høringssvaret skrive, at dagplejen naturligt hører til i områderne, det sikrer den røde tråd i
alle Nivåbørnenes liv, men det skal sikres at dagplejen stadig har sit særkende.
c) Tilbagemeldinger fra Byrådets budgetseminar: Over
de næste fire år skal der findes besparelser på 20 millioner kr. Kommunens kontantbeholdning skal være
stabil, hvilket betyder, at vi skal gemme ca. 1,5 % af
vores budget til overførsel. Overførslerne er fortsat en
forventet del af områdernes råderum.
d) Fredensborg Kommune vil gerne i 2020 planen brande
sig som en attraktiv kommune tæt på København.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Kommende samarbejde med de selvejende institutioner i Nivå.

Der har været afholdt møde med lederne af de selvejende institutioner i Nivå om et tættere samarbejde især om kommende skolebørn –
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Venskaber på tværs af alle huse. Der var en meget positiv interesse.
Derudover er det aftalt, at Susanne og Jakob (daglige ledere af Galaxen og Smilehullet) deltager på et fælles forældremøde for at orientere om, hvad der giver god mening at forberede både forældre og
børn på i forhold til fritidshjem og skolestart.
4. Besøg af Lotte og Jan fra Påfuglen, som vil orientere om årsag og
nyt fokus i det pædagogiske arbejde i Påfuglen med hovedvægt på
sprog.
Lotte, daglig leder i Påfuglen og Jan, pædagog i Påfuglen og medlem
af bestyrelsen, orienterede om nyt fokus i det pædagogiske arbejde i
Påfuglen, hvor hovedvægten lægges på sprog. Over 50 % af børnene i
Påfuglen har blandt andet sproglige udfordringer. Skal børn med på
uddannelsestoget, skal vi starte tidligt. Sprog er fokusområde i samarbejde med talepædagog Marianne, der lægger mange arbejdstimer
i Påfuglen, hvor hun også giver forældrene sparring og hjælp. Der oprettes derudover et tilbud, hvor forældrene inviteres til at deltage
sammen med deres børn og Marianne, hvor forældrene bliver klædt
på, så de kan arbejde intensivt videre med deres børns danske sprog.
Påfuglen arbejder meget struktureret for at sikre børnenes sproglige
færdigheder. Strukturen giver også børnene et billede og viden om
sig selv og omverden, ligesom der bruges piktogrammer til forudsigelighed i hverdagen.
Bestyrelsen roste den store og ihærdige indsats, og vil gerne bidrage
hvis det er muligt, samt igen orienteres i maj 2015 for at høre om effekten.
5. Lukkedatoer i 2015.
Obligatorisk er: uge 29, Grundlovsdag, Juleaftensdag samt Nytårsaftensdag. Bestyrelsen skal derudover finde 5 dage.
Forslag: 2/1, 15/5, 28/12, 29/12, og 30/12.
Bestyrelsen vedtog forslagene.
6. Evt. indførelse af frugtordning på fritidshjemmene.
Der er ikke budget til frugt på fritidshjemmene. Der er kun afsat 225
kr. pr. barn om året til bespisning. Forældrebetalingen må ikke stige,
men hvis vi som forsøg kan lægge en frivillig frugtordning som forældrene styrer, men som alle børn får glæde af, også de børn hvis forældre ikke betaler, er det ok.
Maria vil prøve at udforme en forældreundersøgelse, for at afdække
interessen.
7. Forældremødet 23.10.2014.
Vi har inviteret Ann-Elisabeth Knudsen (hjerneforsker og foredragsholder) til at komme og holde oplæg om hjerners udvikling og hvor-
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dan vi påvirker hinanden. Ann- Elisabeth er dygtig til at sætte adfærden på spidsen og udfordre os på humoristisk vis.
Bestyrelsen besluttede at Ann-Elisabeth starter mødet, og derefter
kommer beretningerne fra Jane og Karsten. Efter dette er der valg til
bestyrelsen hvor Lars, Helle, Katarina og Karina er på valg. Karina
genopstiller ikke, men det gør de øvrige.
Der skal være en tavle med navne på de forældre der ønsker at stille
op. Stemmesedler er i samme farve udleveres af daglig leder i husene
på mødet. Fremmødte forældre har i alt to stemmer pr. barn.
8. Dialogmødet 18. september.
Karsten, Helle, Lars og Karina deltager.
9. EVT.
Stisystemet i Nivå er hullet, og ikke nemt at færdes på. Via en App fra
Fredensborg Forsyning kan man tage billeder og sende til dem, så
ved de relevante hvor manglerne er.
Referent Kate Jensen
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