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Referent: Kate Jensen.
Borgmester Thomas Lykke Pedersen og souschef i Center for skoler og dagtilbud Birgit
Alstrup deltog den første time af bestyrelsesmødet.
Thomas Lykke Pedersen besøger i år bestyrelserne på skolerne og i områderne for Børnehusene, for at høre nærmere om hvordan det går efter alle fusionerne, der startede i
2011.
Den 20.09.13 afholder Fredensborg Kommune, på LO skolen, konference for forældrebestyrelserne om fremtidens visioner og udfordringer. Her tænkes især på det stærkt
faldende børnetal, og dermed også skattekroner fra forældrene. Deltagere fra bestyrelsen blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen ønskede at drøfte med borgmesteren, hvad kommunen gør, for at få flere
skatteborgere/børnefamilier til at flytte hertil. Fredensborg Kommune bør gøres mere
synlig og attraktiv. Vi har mange tiltrækkende og spændende områder med skov,
strand, grønne marker, gode skoler – herunder en helt ny, - mange forskellige og gode
institutioner, heraf flere med udvidet åbningstid og skovbørnehaver. Der er mulighed
for tryg cykeltransport på cykelstier til skolerne næsten fra alle steder i kommunen.
Der skal nu bygges et kæmpesygehus i Hillerød, og kommunen opordres til at gøre det
attraktivt for de kommende medarbejdere, at bosætte sig i Fredensborg kommune.
Der mangler transport på tværs af kommunen og til eks. Hillerød, hvor der også er uddannelsesskoler. Både borgmesteren og uddannelsesinstitutionerne i Hillerød har fokus
på transportudfordringerne.
Bestyrelsen udtrykte endvidere bekymring over det de oplever, der sker i Nivå Centeret
og på den gamle Brandstation. Thomas Lykke Pedersen forklarede, at kommunen hellere vil være tæt på de unge, der laver hærværk, ballade og uro, end at have dem til at
rende rodløse rundt. Lektiehjælpen på biblioteket varetages af frivillige og er et godt
tilbud, men det er ikke uden bekymringer, at forældre skal sende børnene af sted. Biblioteket ligger midt i centeret og det opleves nogen gange som uroligt område. Mange
forældre vælger derfor ikke at sende deres børn af sted. Ansvaret for de børn der går i
lektiecafe er forældrenes, og er svært at håndtere, især fordi forældrene er på arbejde.
Børnehusene Nivå – Basen vil fremover have aktiviteter sammen med de børn, der udelukkende kommer i Nivå Nu og som ikke går i klub. Aktiviteterne skal ske en gang om
ugen. Det er en form for medfinansiering til Nivå Nu, som ikke er en betaling til Nivå
Nu, men et samarbejde. Samarbejdet er tænkt som aktiviteter mellem Basen og Nivå
Nu i form af f. eks. boldspil i hal og på græs ca. 3 timer om ugen. Basen deltager ikke,
hvis Nivå Nu ikke deltager med medarbejdere. Målet er, at så mange børn som muligt
uden klubtilbud, skal sluses ind i Basen, hvor de kan møde fagligt uddannet personale.
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Bestyrelsen forespurgte om, hvilken betydning skolereformen får for områdeledelse og
udtrykte bekymring for, om det store stykke arbejde der fra alles side er lagt i at implementere områdeledelse går tabt. Der forhandles stadig om den nye skolereform, så
ingen ved noget endnu.
Digitalisering er højt prioriteret i Børnehuse Nivå, og de pædagoger, der netop har afsluttet et modul i Diplomuddannelsen i digitalisering, har alle fået flotte karakterer.
Børnehusene har haft et tæt samarbejde med Børnehusene Kokkedal med workshops
og undervisning, samt indkøb af mange forskellige materialer.
På forespørgsel blev det oplyst at kun Lærkereden har haft et indbrud siden de mange
iPads kom til husene. Dog har Mariehønen lige haft indbrud i det skur hvor alle bleer,
papirhåndklæder m.m. er opbevaret
Herefter fortsattes med ordinært bestyrelsesmøde.
1. Tilbagemelding omkring Lærkeredens flytning til Påfuglen.
Der har været forældremøde i Lærkereden. Der deltog ikke så mange. Der var
forældre også fra Påfuglen.
Det blev til en række gode spørgsmål, og alle gik fra mødet med en god fornemmelse af, at forældrene bakker op. Der bliver forældreeftermiddage i Påfuglen så alle Lærkeredens forældre i god tid kan komme og tale med personalet og
også forældrene.
2. Åbningstiderne i Påfuglen fremover:
Påfuglen og Lærkereden har forskellige åbningstider, som fremover skal være de
samme. Lærkeredens udvidede åbningstid følger med til Påfuglen. Ændrede åbningstider skal varsles med 3 måneder.
Påfuglens åbningstider nu: Mandag–torsdag kl.7-17.30, fredag kl. 7–16.
Lærkeredens åbningstider nu: Mandag–torsdag kl. 7-17.15,
Fredag kl. 7-17. (6-19, 6-18)
Bestyrelsen vedtog at den fremtidige åbningstid bliver:
Mandag–torsdag kl. 7-17.15, fredag kl. 7-17. (6-19, 6-18).
For Påfuglens forældre ændres åbningstiden 01.09.13
3. Fremmødekontrol på fritidshjemmene:
Bestyrelsen har tidligere talt om hvorvidt der skulle ringes til forældrene, når
børnene ikke kom på fritidshjem og ikke var meldt fri, syg eller på ferie.
Beslutningen blev udsat til Mit Børnehus var kommet godt i gang.
Bestyrelsen besluttede at fra 01.07.13 gælder følgende (kort beskrevet):




0. og 1. Klasserne tjekkes fortsat.
2. og 3. klasserne tjekkes ikke.
Alle forældre med børn i fritidshjemmene modtager en skrivelse om bestyrelsens beslutning – Eventuelt interesserede kan få udleveret kopi af
denne skrivelse ved at rette henvendelse til daglig leder.

4. Kaspo’s flytning:
Kaspo flytter tilhørsted fra Børnehusene Nivå til område Fredensborg 01.08.13.
Kaspo skal have 5 måneders budget for deres fritidshjem og klub med sig.
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Denne flytning forventes ikke at få indflydelse på økonomien for Børnehusene
Nivå.
5. Bevægelsespolitik i samarbejde med skolen:
Den godt og flot gennemarbejdede udsendte bevægelsespolitik effektiviseres fra
1. august 2013.
6. Budgetreduktioner 2014:
I 2013 blev budgetterne reduceret med 1,5 %, som lagdes i en effektiviseringspulje. I 2014 reduceres budgetterne med min. 1 %. Bestyrelsen drøftede forskellige ideer til effektiviseringsmuligheder.
 Som frikommune kunne vi søge om at øge forældrebetalingen i Skovbørnehaven, der jo er dyrere end almindelig børnehave?
 Flytte skovbørnehaven til nærområdet?
 Udleje Lærkereden som udflytterbørnehave fra København?
 Reducere udvidet åbningstid, som findes i Lærkereden og Basen?
 Vedligeholde husene ved frivillig hjælp fra forældre?
 Sammenlægge flere institutioner?
Der kan være mange flere forslag, og punktet tages på dagsorden igen senere,
når det er mere konkret hvor meget Børnehusene Nivå skal levere til effektiviseringspulje.
7. Evt.
Dialogmødet: Emnet var den nye skolereform. Der deltog en gæst fra undervisningsministeriet, der dog ikke kunne sige så meget, da der stadig forhandles
om reformen. Der er mange ting i spil og intet endnu afgjort.
Der er en usikker fremtid for fritidshjem og klubber. Der satses på, at pædagogerne skal deltage mere i skolen.
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