Referat fra bestyrelsesmøde 04.11.2013
i Lærkereden
Nivåhøj 80.

Referent Kate Jensen

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Lærkereden
Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 18.11.13

Afbud fra Anders, Eva og Bitten
1. Velkommen og farvel til bestyrelsesrepræsentanter.
Der skulle siges farvel til Anders W. Nielsen, men han
havde desværre meldt afbud.
Christian Bødtker er nyvalgt til bestyrelsen. 0g blev budt
velkommen, samt velkommen til Dorrit Lindstrøm, der er
ny forældrerepræsentant fra dagplejen.

Alle præsenterede sig, da også dagplejen havde en ny forældrerepræsentant med.
2. Bestyrelsens konstituering.

Formand – Karsten Warming
Næstformand - Stina Kirstein
3. Gennemgang af styrelsesvedtægterne, der var vedhæftet
dagsorden.

Bestyrelsen udøver sin gerning i møder, og der planlægges fire
møder om året. Undtagelsesvis kan der indskydes ekstra møder.
Alle i bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om
tavshedspligt.
Jane, Susanne og Kate deltager som sekretariat for bestyrelsen
uden stemmeret.
Bestyrelsen arbejder overordnet for hele området. Det vil sige alle huse uanset hvilket hus bestyrelsens børn går i.
Det enkelte hus kan have kontaktforældreudvalg for at sikre den
lokale dialog og det tætte samarbejde med den daglige leder i
forhold til bestyrelsens udmeldte principper.
Bestyrelsen behandler aldrig personfølsomme og personalesager.
4. Procedure for forældrehenvendelser til bestyrelsen.

Der er udarbejdet et udkast til procedure for forældrehenvendelser. Udkastet blev med enkelte ændringer vedtaget, og er vedhæftet referatet.
5. Evaluering af forældremødet, samt forslag til indhold næste år. Der var stor tilfredshed med Lola Jensens oplæg,
som var både meget underholdende og gav stof til eftertanke, men som ikke var løsningsorienteret.
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Næste år vil valg til bestyrelsen foregå via afkrydsning af
børnene, samt på sedler, der ikke er ”post-it” med klister.

Dagplejen undrer sig over, at de er en del af Børnehusene Nivås
bestyrelse, men ikke forældremødet. Det vil give mere mening at
høre sammen med Nivå end med Langebjerg-området, hvor dagplejen hører til nu. Det skyldes strukturen, som måske er ændret
næste gang.
I forhold til forslag til indhold og metode for forældremødet til
næste år, afventes udfaldet af Byrådets beslutning om organisering i forhold til skolereformen. Før denne beslutning er truffet
vides ikke, hvor mange huse, der er med i området.
6. Informationer om løst og fast fra området.









Generelt falder børnetallet i hele landet og også i Børnehusene Nivå. Pt. er husene fyldt pænt op, men der var
også tomme pladser i 0-5 års husene i sommers, trods en
nednormering af børnetallet i foråret. I fritidshjem og
klub har børnetallet været nogenlunde stabilt. Der er stor
opmærksomhed på at tilpasse børnetal og ressourcer. Til
næste år, er der mange børn, der starter i skole. Dette
kræver igen en opmærksomhed og påpasselighed. Bestyrelsen vil på mødet i januar se på børnetallet.
Lærkereden er ved at være klar til brug.
Lærkereden skal bruges til aktiviteter for børnene både
inde og ude, sprogværksted for børn i området med behov for særlig sprogstimulering, tværfaglige møder,
sundhedsplejerskernes konsultationer, samt centrering af
alt tværfagligt arbejde omkring børn og familier i udsatte
positioner i området. Derudover er planen, at Lærkereden også skal bruges til ”Åbent børnehus” som pt. er for
Påfuglens forældre, men tænkes udvidet til alle 0-5 års
forældre næste år. Dagplejen forventes at flytte ind efter
nytår, i tilfælde af en flytning fra dagplejehuset ”Bøllehuset”.
Julemarkedet i Polarstjernen sidste år, er denne gang udvidet, så alle fritidshjem deltager. Det foregår i Polarstjernens og Lions lokaler og legeplads. Der er desværre
ikke plads til at alle interesserede huse kan være med. Efterfølgende evalueres julemarkedet af husene og af bestyrelsen. Det er stadig vigtigt for bestyrelsen, at der
trods områdeledelse er syv forskellige huse, hvor mangfoldigheden er i fokus.
Mit Børnehus – Polarstjernen har haft besøg af Niels Talleruphus, som er super-super-superbruger, og som opdagede at Polarstjernens styreprogam ikke virkede helt efter hensigten – det er forklaringen på, at der er forsvundet opslag, billeder m.m. Det der lægges på, gemmer det,
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der lå i forvejen de mærkeligste steder. Midt i december
kommer der en ny APP, der skulle gøre det nemmere at
tjekke ind og ud. Bestyrelsen opfordrer til, at der bruges
iøjnefaldende overskrifter til nyt på Mit Børnehus, der
bruges alt for ofte ”NYT” som overskrift, og det er ikke inspirerende. Informationsniveauet er højnet markant med
Mit Børnehus. Bestyrelsen efterspurgte en opdatering på
om og hvor der udmeldes en status på rettelse af fejl i systemet. Det vender Jane tilbage med. Bestyrelsen opfordrer alle forældre til at sørge for at holde stamkort opjusteret, og læse hvad der er på Mit Børnehus.
7. Lukkedage 2014.
En enig bestyrelse besluttede at fastholde antallet af lukkedage og fordele dem i 2014 således:
 30/5
 Uge 29
 22, 23, 29, 30/12
 Grundlovsdag 05.06 er altid lukkedag

På bestyrelsesmødet i september 2014 besluttes lukkedagene i
2015.
8. Fremmødekontrol på fritidshjem. På sidste møde ønskede
bestyrelsen at drøfte muligheden for afskaffelse af fremmødekontrol også for 0. og 1. klasser.

Efter SMS-tjenesten via ”Mit Børnehus” er der et kraftigt fald i
antallet af børn, som fritidshjemmene ringer til i 0. og 1. klasse.
Bestyrelsen bibeholder at ringe til 0. og 1. Klasse, men ønsker
punktet på igen til maj.
Bestyrelsen opfordrer forældrene til at bruge SMS-tjenesten.
9. Skolereformen – orientering.

Arbejdsgrupperne er i fuldt sving og henter også viden og materiale fra alle interessenter. Det hele samles i en styregruppe og forlægges midt i december byrådet, der så tager stilling til hvordan
den kommende skolereform skal organiseres og rammelægges i
Fredensborg Kommune. Der tænkes mange og forskellige tanker.
En sammenhængende skoledag? Skal fritidshjem og klub bibeholdes med kortere åbningstid, eller ændres til SFO 1 og SFO 2?
Hvor mange pædagog- timer taler vi om skolen samlet kan anende?
Der bliver en høring 27.11 kl. 18 -20 for bestyrelserne i skoler og
områder, hvor formændene og en forældre fra bestyrelserne deltager. Fra Børnehusene Nivå deltager Karsten og Christian. Den
samlede bestyrelse gav mandat til at lade høringen indeholde ønske om at bibeholde fritidshjem og klub i område-regi , ud fra
tanken om, at børn har brug for at skifte rum og miljø efter skole.

Side 3 af 5

10. Basens åbningstider i sommerperioden.
På baggrund af en forældrehenvendelse til sidste bestyrelsesmøde, ønskede bestyrelsen en drøftelse af Basens
åbningstider i sommerperioden.

Medarbejderne i Basen har drøftet mulighede for imødekommelse af forældreønske om at åbne eks. Kl. 8.00 i stedet for kl. 9.00 i
sommerferien. De samlede åbningstimer vil være det samme, og
åbnes en time før, skal der derfor lukkes tidligere, eller åbnes senere andre dage. Da Basen har børn i samtlige åbningstimer betyder det, at uanset om Basen åbner tidligere eller ej, vil der være
børn der har et behov.
Da udfaldet af skolereformen ikke er endeligt endnu, udskydes en
beslutning i bestyrelsen til mødet i januar, da konsekvenserne af
skolereformen forventes at kendes på dette tidspunkt.
11. ”Her kommer vi” – hvordan forløber projektet?

Fritidshjem og klub er i skolegården i det store frikvarter i fire
uger, for at tilbyde aktiviteter.
Det går fantastisk godt, der er op til 50 børn med hver gang, lærerne er glade, og Lars som daglig leder på skolen har rost initiativet meget.
Der er uden al tvivl et meget stort behov for tilbuddet til børnene. Projektet er iværksat i forhold til det store forløb alle fritidshjem og klubber har været igennem omkring ”Projekt Søren
Østergård”.
Bestyrelsen ønsker at det undersøges om der kan søges penge til
en fortsættelse. Samtidig fortsætter ledelsen i Børnehusene Nivå
snakken om hvorvidt der kan findes en måde at fortsætte det gode initiativ.
Der er ingen tvivl om at ”Her kommer vi” skal tænkes med i arbejdet med skolereformen.
12. Bestyrelsesmødedatoer i 2014 – alle blev enige om:

22.01.14
05.05.14
03.09.14
05.11.14

kl. 17.30 – 20.00 i Lærkereden
kl. 17.30 – 20.00 i Lærkereden
kl. 17.30 – 20.00 i Lærkereden
kl. 17.30 – 20.00 i Lærkereden

13. Evt.

Sammenlægning af fritidshjem i flere ferieperioder.
I efterårsferien i år var fritidshjemmene ikke sammenlagt, da det
så ud til at der kom mange børn i alle tre huse. Fremmødet var i
selve ferien meget sparsomt, hvilket betød at alt for mange medarbejdere ikke fik ferie eller afspadsering, og nu må holde ferie på
skoledage, hvor fremmødet er stort.
Det er altid svært at gætte sig til hvor mange børn der kommer.
Dels er alle børn automatisk tilmeldt indtil de bliver meldt fri på
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”Mit Børnehus”, dels får de pludselig andre tilbud, dels har forældre alligevel fået mulighed for at holde fri med børnene, og så
er der børn, der desværre bliver syge. Alt dette gør at husene ikke kan planlægge optimalt.
Bestyrelsen vil nu prøve via en fotokampagne at forbedre grundlaget for husenes optimering af medarbejderressourcer i skoleferierne, og opfordrer fortsat stærkt forældrene til at få udnyttet
”Mit Børnehus’ muligheder, således at personaleressourcerne
anvendes bedst muligt og på de dage hvor der er flest børn.
Bestyrelsesreferater bliver i fremtiden et link i Mit Børnehus.
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