Referat fra bestyrelsesmøde
11.09.13 i Lærkereden

Afbud fra Anders, Karina samt dagplejens forældrerepræsentant.

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Mariehøj 501
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 02.09.13

Referent Kate Jensen
Orientering:
1. Budgetforlig. Et enigt byråd har indgået budgetforlig den 1. september. I
kan læse indholdet her:
http://www.fredensborg.dk/files/Fredensborg%202012/Filer%20Fredensborg/Budget
/budgetforlig%202014-2017%20Fredensborg%20Kommune.pdf

Vi skal overføre nogle midler også i år, for at kommunens kassebeholdning
ikke kommer helt i bund.
Der bliver en opprioritering på 0-5 år området og af iPad for de mindste
skoleelever.
Der afsættes penge til den kommende skolereform, men de er endnu ikke
specifikt øremærket.
Eget budget blev sendt rundt – det ser pænt ud, og der er midler til at få
sat Lærkereden pænt i stand.
2. Bleer. I er tidligere blevet orienteret om, at Børne-Skoleudvalget har
arbejdet med en sag omkring forældrekøb af bleer. I kan her se, hvor sagen er. : http://www.fredensborg.dk/politik/dagsorden+og+referat/boerne+og+skoleudvalg/2013/august/13-08-2013+2065/78++budgetforlig+2012+frikommunefors%c3%b8g+2065

Byrådet skal nu beslutte om alle forældre skal have bleer med, og om de
penge vi allerede har fået trukket ud af budgettet til bleer i 2013 skal tilbageføres. Medbringelse af bleer skal ske fra 01.01.14 såfremt det besluttes.
Der skal lige gøres opmærksom på, at der er andet i et bleskift end bleer.
Der skal bruges: lejepapir, plastikpose, engangsforklæde, engangshandsker
vaskeklude, engangshåndklæder, vand, sæbe og desinfektionsmiddel. Disse
ting skal vi stadig bekoste.
3. Lærkereden. Hvor er vi med dens istandsættelse, samt orientering om,
hvordan har vi planlagt at bruge huset fremover.
Kommunen ser hele tiden på optimering af bygningsanvendelse. Lærkereden kan i den forbindelse blive attraktiv. Dog skal det huskes, at Molevittens to lokaliteter stadig står tomme.
Vi ønsker, at Lærkereden skal blive områdets nye kraftcenter, med mødelokale, kontofaciliteter til Jane, Kate, Pernille (vores AKT-leder for 0-5 år),
Marianne (talepædagog for alle 0-5 ås børn i området, sundhedsplejerskerne i Nivå, Lotte og Lotte (to-sprogs pædagoger), engang imellem vores
to tillidsfolk - Marie (TR for BUPL), Bitten (TR for FOA), samt vores to servicemedarbejdere, Stephan og Steen. Derudover vil der afholdes Åbent
Børnehus for Påfuglens børn og forældre, der vil være aktivitetsrum som
alle områdets huse kan benytte. Legepladsen vil også være et tilbud med
leg og læring blandt andet små køkkenhaver. Alt efter hvad fremtiden bringer, vil det også være muligt at tilbyde Dagplejen at have base her.
Det forventes at Lærkereden kan tages brug efter efterårsferien.
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4. Sommerens forløb med sammenlægninger.
Sommerens forløb med sammenlægning var i år nyt for fritidshjemmene.
Der var aftalt sammenlægning ugerne 28 og 30, men antallet af fremmødte
børn i uge 28 var højt, så næste år vælges ugerne 30 og 31 hvor antallet af
fremmødte børn forventes lavere.
Desværre har det i år været sværere end normalt at få forældrene til at
meddele hvornår, børnene holdt ferie, dette var også tilfældet hos 0-5 års
husene.
Det har efterfølgende vist sig, at der var forældre, der havde meldt ferie på
Mit Børnehus, men hvor det ikke blev registreret. Det gør det svært for
husene at planlægge, og giver frustration hos forældrene, når de igen og
igen bliver spurgt om ferie, som de har givet besked om. Det videregives til
den gruppe, der arbejde med vanskeligheder i Mit Børnehus.
Drøftelse:
6. Opfølgning på forældrehenvendelse til bestyrelsen fra sommerferien.
Bestyrelsen har ad omveje modtaget en mail med beskrivelse af en oplevelse i et af vores huse. Skrivelsen var rettet mod forældre i huset via en mailliste i Mit Børnehus. Der var rettet kritik mod flere navngivne medarbejdere
og ros til andre.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at maillisterne i Mit Børnehus ikke skal
bruges til dette formål.
Henvendelser rettes først til stuen og daglig leder, derefter områdeleder og
evt. bestyrelse.
7. Fremmødekontrol på fritidshjemmene. Hvordan går det?
Bestyrelsen har fået henvendelse fra to forældre. De var bekymrede over,
at fritidshjemmet ikke ringede, hvis deres barn ikke kom fra skole til tiden.
Bestyrelsens tidligere beslutning om ikke at ringe til 2. og 3. klassebørnene
står stadig ved magt – også selvom Mit Børnehus midlertidigt skulle være
ude af funktion.
Alle forældre i fritidshjem kan tilmelde sig SMS besked, så de bliver orienteret, når deres barn er tjekket ind på fritidshjemmet.
Bestyrelsen påpeger, at det ikke kan pålægges børnene at ringe hjem fra
fritidshjemmets telefon, når de kommer fra skole for at få aftalt med forældre, hvornår de skal hjem – den aftale må laves inden de kommer i fritidshjem.
Bestyrelsen vil på næste møde debatterer beslutningen om ikke at bruge
ressourcer på at ringe efter børn fremover skal gælde alle uanset klassetrin.
8. Valg til bestyrelsen på det kommende forældremøde. På valg er: Anders,
Stina, Maria, Karsten og Eva. Fra medarbejdersiden er Mette på valg. Alle
ønsker genvalg.
Bestyrelsen drøftede hvilken størrelse og sammensætning bestyrelsen bør
have efter Kaspo’s flytning til Fredensborg området, samt lukning af Lærkereden. Bestyrelsen enedes om at fortsætte med nuværende antal.
9. Skolereformen. Skole- og områdeledere er nedsat i arbejdsgrupper omkring skolereformen.
Der er gang i flere arbejdsgrupper, interessenter er begyndt at blive hørt,
og Jane har brug for til sine arbejdsgrupper at bestyrelsen kommer med
bud I forhold til følgende 2 spørgsmål:
a) Hvilke positive reaktioner er der i forhold til reformens intentioner – fra
forældre og bestyrelser?
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b) Hvilke udfordringer, dilemmaer eller bekymringer er der i forhold til at
lykkes med at opnå effekt af reformens intentioner – set fra forældre og
bestyrelser?
Medarbejderne i fritidshjem og klubber bliver også bedt om deltagelse og
input.
Derudover skal forældre og medarbejderrepræsentanter deltage i et aftenarrangement d. 3. oktober kl. 17 – 19.
Det kan være svært at være andet end positiv over skolereformen set i
lyset af intentionerne – vores børn skal dygtiggøres og have en alsidig og
afvekslende skoledag med deltagelse af både lærer og pædagoger. Bekymringerne kan gå på, hvad omkostningerne er, og hvordan de pædagogiske
ressourcer anvendes bedst i samarbejdet med skolen.
Bekymringerne går også på fritidshjemmenes og klubbernes fremtid. Har de
en fremtid og hvilken - når børnene får senere fri fra skole?
10. Evt.
Som et led i Frikommuneforsøgene har Fredensborg kommune fået lov til at
afholde afstemning om fravalg af madordningerne i 0-5 års husene hvert
fjerde år og ikke hvert andet. Det betyder, at der ikke bliver afstemning i år
men først i 2015. Godt for vores dygtige køkkendamer – det er ikke sjovt at
jobbet kun er sikret to år frem.
Der er lige nu en testperiode for Mit Børnehus, hvor alt der ikke er som
lovet skal meldes ind. I husene er der skemaer, der skal udfyldes af forældre og medarbejdere og bunken af udfyldte skemaer vokser. Også det I
mener at have sagt eller reageret på før - skal med – hvis det stadig ikke er
i orden.
Der har været en oplevelse af manglende koordinering i forhold til et projekt i Smilehullet og skolens lektiecafe. Smilehullet havde for længe siden
planlagt OL for børnene – det lå i kalenderen, og så har skolen pludselig
lektiecafe uden at fortælle det til andre en forældrene.
Vi prøver altid på at få tingene koordineret, men desværre lykkedes det
ikke altid. Det løser sig måske næste år.
Basen åbner kl. 09 i skoleferierne, men har til gengæld åbent til kl. 21 på
nogle skoledage.
Bestyrelsen har fået henvendelse fra en forældre der ønsker, at Basen lukker tidligere op i skoleferier mod til gengæld at lukke tidligere på skoledage.
Bestyrelsen ønsker en grundig analyse af behovet, før der tages stilling til
en evt. ændring. Både Basen, forældrene og børnene skal høres.
Der er pædagogisk dag på lørdag d. 14. september for alle medarbejdere.
Fritidshjem og klub arbejder sammen med Søren Østergaard på at synliggøre det som pædagoger er dygtige til blandt andet ved projektet: ”Her kommer vi.”
Nogle af medarbejderne fra de 4 huse ankommer i det store frikvarter på
skolen over en 2 måneders periode. De har legevogne med legeaktiviteter
med, og prøver at få især de børn, der står lidt alene med. Lærerne skal
stadig have gårdvagten, og projektet evalueres sener.
Der er lige nu Temperaturmåling på 0-5 års husene. Der er både en forældre- og medarbejderdel.
Alle forældre har fået mail med log ind eller et brev tilsendt med log ind.
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