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Afbud:
Dorit og Helle.
1. Velkommen til Monique:
Monique fra Polarstjernens og Lions fritidshjem som er ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen (afløser Marie) blev budt velkommen.
Jane orienterede om, at i løbet af maj/juni skal medarbejderne ny- eller genvælge repræsentanter til vores lokale MED, TR og Arbejdsmiljø og deslige til
bestyrelsen.
2. Nyt fra formanden:
Der har været et par forældrehenvendelser, som formanden har besvaret.
Bestyrelsen blev orienteret om indholdet og tog orienteringen til efterretning.
3. Status på sammenlægningen af Lions og Polarstjernen:
Begge huse har modtaget nye børn. Forårets og sommerens aktiviteter planlægges i fællesskab. Husene holder fælles personaleweekend i juni, hvor der
arbejdes med de fælles værdier, børnemiljøvurderinger og hvilke traditioner
der er vigtige for begge huse at få med i det nye fritidshjem.
Hegnet mellem de to huse rives ned og lågerne flyttes inden for 14 dage.
Der er afholdt fælles forældremøde for begge huse, og alle forældre og børn
vil i forbindelse med udsendelse af referat blive opfordret til at skrive/fortælle tre ting der kan være fantastisk at få med i det nye fritidshjem.
Bestyrelsen vil herefter overdrage disse besvarelser i et idékatalog til personalet, så vi i fællesskab kan forsøge at skabe det bedste fritidshjem for børnene.
4. Åbningstider i morgenpasning og klub:
Vi kender endnu ikke den eksakte skoledags placering (f.eks. om der skal
mødes kl. 08:00 eller 08:15), men både fritidshjem og klub vil åbne, når børnene får fri fra skole.
På denne baggrund ændredes dagordenens punkt til at være et punkt om
principbeslutning, hvorefter endelig stillingtagen til åbningstiderne træffes på
ekstraordinært bestyrelsesmøde i juni 2014, da bestyrelsen anerkender, at
der er behov for at kende den endelige skoledag, for at kunne tilrettelægge
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åbningstiden bedst muligt. Dette gælder for både klubben og fritidshjemmene.
Bestyrelsen drøftede muligheden i at lade morgenpasningen på fritidshjem
åbne kl. 6:45 på hverdage og frem til skolens tilsyn starter.
På skolefridage drøftede bestyrelsen en mulighed i at have klubben åben kl.
08.30 – 17.30.
Bestyrelsen holder ekstra møde onsdag 25. juni 2014 kl. 17.30, hvor det forventes, at der er en endelig afgørelse omkring de eksakte skoledages længde
på årgangene. Bestyrelsen vil på dette møde træffe endelig afgørelse omfordelingen af åbningstiden for fritidshjem og klubber.

5. Økoprocent i køkkenerne:
Vores samlede økologiprocenten er stigende nu (fra 56% til 77%). Det skyldes, at vi nu handler stort set alt hos Hørkram, der automatisk opdaterer
økologiprocenten på det købte hele tiden. Vi har tidligere handlet en del
grønt hos Grøntgrossisten, der ikke ydede samme service.
Økologiprocenten skal blandt andet bruges til kvalitetsrapporten for dagtilbud i Fredensborg Kommune..
Der arbejdes på flere led for at få økologiprocenten yderligere i vejret, blandt
andet ved at besøge de øvrige producerende køkkener i kommunen.
Bestyrelsen bemærkede dog, at det er bestyrelsens opfattelse og ønske, at
der udover at tænke i økologi bør købes tættest muligt på stedet hvor varen
skal bruges. Det skyldes blandt andet hensynet til miljø.
6. Dilemma til debat på kvalitetskonferencen med politikerne:
Det blev drøftet hvilke dilemmaer som bestyrelsen ønskede, skulle fremsendes til brug for dialogmødet den 27. maj. Bestyrelsen fremkom med følgende;
Medarbejdertrivslen betyder meget for børnene, hvordan sikrer vi at medarbejdertrivslen er høj – også set i lyset af den kommende skolereform med to
ansættelses forhold for pædagogerne og meget lavt timetal for de øvrige
medarbejdere.
Hvem er det, der får lov til, og hvorfor får de lov til, at definere begrebet læring? Det virker ofte som om læring kun eksisterer i skoletiden, men hvad
med den læring børnene har brug for, når de skal binde snørebånd, mærke
hinandens humør med mere?
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Hvad kan vi gøre mere af for at fastholde børnene i fritidshjem og klub?
Hvordan bærer vi os ad med at ansætte kvalificeret og kompetencerige medarbejdere?
Dialogmødets deltagere:
Til dialogmødet 27.05.14 deltager fra bestyrelsen Karsten, Christian, Stina og
Helle.
7. Evt.:
Samarbejde med ”Kids Tennis” er forsinket, og vi ved mere til næste møde.
Lions og Polarstjernens fritidshjem holder åbent for forældreloppemarked
søndag d. 11. maj.
Referent Kate Jensen.
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