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Afbud: Mette – medarbejder 9-14 års området og Peter Kiel.
1. Nyt fra husene
a.

b.

c.

d.

e.

f.

”Mit Børnehus” - den nye forældreportal starter først i Mariehønen og forventes at gå i gang i de andre huse 1. november 2012. Alle huse er klar til at hjælpe forældre med
behov.
Sammen med Børnehusene Kokkedal har vi etableret digitale workshops for medarbejdere, for at kunne indfri målet:
”brug af digitale medier” i årsplanen. Sammen med børnene
skal vi blive fortrolige med digitale medier og udvikle børnenes læring via de digitale medier. Vi får både hjælp af en
konsulent vi har sammen med Kokkedal, og UCC, som er
arrangeret af kommunen.
Den nye store bus er næsten køreklar. Den skal have bakkamera, ny forrude, kamera, der viser dørene og cyklister i
siden og lidt andre småting. Den er dog ofte ude at køre, da
ingen af manglerne forhindrer dette. Der skal også logoer
på – både Fredensborg Kommune og Børnehusene Nivå.
Dette gælder begge busser. Der undersøges om forsikringen
dækker børnene eller det er forældrenes egen forsikring der
skal dække ved uheld.
Hver tirsdag og torsdag henter Kaspo børn på NGG med vores lille bus. Bussen bliver i Kaspo hele torsdag, hvor der er
klubaften. Det har betydet, at børnene også kommer i
Kaspo Klub disse dage og ikke skal vente på NGG i 1,5 time
inden de kan komme til Karlebo. Bussen betyder også større bevægelsesfrihed for klubbørnene i Kaspo om torsdagen.
De kan nu komme på ture.
Polarstjernen og Solstrålen deltager i en ny ”Smart rengøring” af krybber og legetøj. Et nyt firma kommer til husene
og rengør legetøj og krybber på en ny og smart måde. Bliver vi tilfredse med arbejdet og prisen skal de øvrige huse
også være med. I hverdagen bruges der tid på disse opgaver, tid som vi meget hellere så brugt direkte til børnene.
Fælles pædagogisk dag for alle huse er lørdag d.
22.september. Vi starter med et orienterings walk & talk
hvor der på posterne er spørgsmål, der drøftes på vej til
næste post. Eftermiddagen står igen i digitaliseringens tegn.
Procedure for kommende afstemning vedr. frokostordningerne i 0-6 års husene: Afstemningen sker i uge 47 i alle
huse med frokostordning. Afstemningen sker ved et aktivt

Side 1 af 3

2.

3.
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fravalg og ved flertalsbeslutning i det enkelte hus. Der
kommer en fælles skrivelse til alle huse. Jane og Karsten vil
dog vedlægge et skriv, som også kan anvendes i de andre
områder.
g. Arbejdet med søvnpolitikken er stadig i gang, og der forventes et oplæg klar i det nye år. Det skal naturligvis rundt om
bestyrelsen.
h. Børne - Ungepolitiken omdeltes til alle.
Orientering om kommende borgmesterbesøg: Borgmesteren har
udtrykt ønske om at komme på besøg til et bestyrelsesmøde i foråret, og bestyrelsen ønsker ham velkommen. Borgmesteren bestemmer selv hvilket møde han ønsker at deltage i, når vi kender
datoerne.
Formanden orienterede om allerede besvaret forældrehenvendelse
vedrørende sukkerpolitik. Maria Bennedbæk orienterede om modtaget forældrehenvendelse vedr. enkelt barns trivsel i Lærkereden,
hvilket bestyrelsen ikke har kompetence til at behandle. Der har
været rettet henvendelse til bestyrelsen om nære relationers ansættelse i Børnehusene Nivå. Bestyrelsen bemærkede at de ikke er
arbejdsgiver, og fortsat har fuld tillid til Børnehusene Nivås håndtering af dette indenfor kommunens rammer.
Kvalitetsrapport udarbejdet på kommunens dagpasningsområde:
Kvalitetsrapporten er spændende læsning. Børnehusene Nivå er i
toppen mange steder eks. andelen af uddannede, uddannede med
diplomer, mange timer til børnene og et lavt sygefravær. Vi læner
os dog ikke tilbage – der er altid plads til forbedring.
Budgetforliget i byrådet, samt status på Børnehusene Nivå’s budget: Budget 2013 bliver kun prisfremskrevet på lønningerne ikke alt
andet. Derudover skal der lægges 1,5% i en omstillingspulje. Til
opnormering af pædagogtimerne på 0-6 års området gives som sidste år 3 mill. Kr. i alt til kommunens 0-6 års institutioner. Hele budgetforliget kan ses på kommunens hjemmeside.
Vores eget budget ser pænt ud, nå vi ved at regningerne for hele
digitaliseringen ikke er betalt endnu. Der forventes at bruge ca.
500.000 i alt til dette. Det dækker touch skærme, iPads, opkoblinger, elektrikere m.m. til alle huse.

Til drøftelse:

6. Valg til bestyrelsen efterår 2012. Halvdelen af bestyrelsen er på
valg hvert år. Sidste år blev de med flest stemmer valgt for 2 år.
Ifølge vedtægterne kan der være op til 9 forældrerepræsentanter i
bestyrelsen. Bestyrelsen er en overordnet bestyrelse, der arbejder
for hele området og ikke kun for et enkelt hus. Ifølge Styrelsesvedtægterne skal alle aldersgrupper være repræsenteret, og bestyrelsen sætter rammerne for valget af forældrerepræsentanter, og
hvordan valget bliver repræsentativt for den samlede områdeinstitution, ved at beslutte antallet af forældrerepræsentanter op til 9 og
fordelingen af bestyrelsesposterne i områdeinstitutionen. Efter
grundig behandling enedes bestyrelsen om, at der skal være 4 forældre fra 0-6 års husene, 3 forældre fra 6-9 års husene og 2 forældre fra 9-14 års husene. De forældrerepræsentanter, der fortsætter
endnu et år er fra 0-6 års området: Formand, Karsten Warming,
Anders Wølk Nielsen og Maria Bennedbæk. Fra 6-9 års området
fortsætter Stina Kirstein og Eva Stolpe Thomsen. Det betyder, at
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der skal vælges en forældrerepræsentant fra 0-6 års området, en
fra 6-9 og to fra 9-14 års området.
Jane og Anders vil sammen prøve at finde ud af hvordan vi bedst
muligt fortager valget.
En forældrerepræsentant fra dagplejen inviteres til at deltage uden
stemmeret i bestyrelsesarbejdet. Dette grundet at vi skal tænke
mere samarbejde med dagplejen jvf sidste års budgetforlig. En mulig tanke er, at børnene muligvis kan passes i kommende børnehave
ved dagplejers forfald mod en modregning, så vi holder normeringen. Dagplejen er ikke så stor længer, så opgaven med gæstedagpleje er svær at løse.
7. Det kommende forældremøde skal indeholde formandens og områdelederens beretning, og valg til bestyrelsen. Sidste år var det ikke så vellykket med husmøder samme aften, så i år forslås en oplægsholder/foredrag om et spændende emne relateret til hele aldersgruppen.
De enkelte huse kan holde forældremøder efter eget valg.
8. Lukkedage i 2013: Faste lukkedage er Grundlovsdag, Juleaftensdag, Nytårsaftensdag og uge 29. Såfremt der ikke kommer kommunale ændringer i antallet af lukkedage besluttede bestyrelsen, at
følgende 5 lukkedage er:
•
27.03
onsdag før Påske
•
10.05
fredag efter Kr. himmelfarts
•
23.12
lille juleaften
•
27.12
torsdag mellem jul og nytår
•
30.12
fredag mellem jul og nytår
9. Evt. Der er nu lektiecafe på biblioteket 2-3 gange om ugen. Transporten til og fra biblioteket er forældrenes ansvar. Et ansvar der er
svært at udøve når man sidder på jobbet. Der kan ske meget på vej
frem og tilbage. Ledelsesteamet vil drøfte temaet på et af de næste
møder.
Det var sidste møde for denne bestyrelse, og da der var så mange
punkter, enedes vi om at holde et ekstramøde den 22. oktober kl.
17.30 i Polarstjernen. Vi vil så her kunne sige pænt farvel til de der
ikke længere vil være en del af bestyrelsen.
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