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Der blev sagt pænt farvel til de af jer, der måske ikke er en del af den nye bestyrelse.
Jane takker alle for indsatsen i det første år i den nye fælles bestyrelse for Børnehusene
Nivå. Der er sat stor pris på opbakningen, og at det er lykkedes. Det er ikke nemt at starte en bestyrelse, der skal arbejde overordnet for hele området = 9 huse med i alt ca.
1000 børn og ikke en bestyrelse for det enkelte hus
Tilbagemelding på drøftelsen omkring lektiecafe´:
Vi ønsker at fastholde fritidspædagogikken. Børnene er kun max. 4 timer på fritidshjem
på skoledage. Det er en kort dag, og vi har svært ved at afsætte en medarbejder til lektiecafe. Der er lektiecafe på både biblioteket og på skolen. Børnene skal selv gå frem og
tilbage til der hvor der er lektiecafe, og vi får svært ved at styre hvor børnene er og om
de går det rigtige sted hen og kommer tilbage til tiden. Det er drøftet, om der kan blive
tale om frivilligt arbejde. Skal der være frivillige med, må de ikke påtage sig arbejde der
ellers kan/skal udføres af de overenskomstansatte. Børnene har mulighed for at lave lektier på fritidshjemmet. Der stilles lokale til rådighed og der gives hjælp i det omfang det
er muligt.
Bestyrelsen tog tilbagemeldingen til efterretning.
Børnemiljøvurdering på fritidshjem - Hvad er det? Og hvordan håndterer vi det?
Børnemiljøvurdering på fritidshjem - æstetisk, fysisk og psykisk.
Vi (fritidshjemmene) interviewer børnene, med kamera, for at få deres bud på, hvad et
godt børnemiljø er. Vi skal være færdige ved udgangen af oktober, og håber at få klippet
en god video sammen.
Bestyrelsen synes det lød spændende og ytrede ønske om at få lov til at se det færdige
resultat.
Tilbagemelding på forsikring omkring bus.
Alle der kører med i bussen er forsikret såfremt der sker uheld.
Desværre har den store bus været udsat for hærværk med opbrudt tank, som der så kom
vand i da det regnede.
Bussen står nu hos Boldt i Humlebæk bag låste døre og elektronisk overvågning. Det koster 3.500 om måneden. Så udsættes den ikke for hærværk. Det er desværre en nødvendig udgift.
Bestyrelsen tog tilbagemeldingen til efterretning.
Frokostordningen til afstemning i husene.
Det er fra politisk side bestemt, at der er tale om et fravalg af frokostordningen – ikke et
tilvalg.
Forældre skal derfor kun aflevere stemmeseddel hvis de ikke ønsker en fortsættelse af de
eksisterende madordninger. Der er én stemme pr. barn, og afstemningen foregår i uge 47
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(19. – 23. november). Der bliver ikke et fælles brev fra alle områders bestyrelser. Men
Karsten har skrevet et følgeskriv i forbindelse med afstemningen, som så kan komme ud i
vores område alene.
Efter lidt korrektur i følgeskrivelsen besluttede bestyrelsen, at det sendes til alle forældre.
Børnehusene Nivå ligger i dag over kommunens norm på 60 % økologi.

Forældremøde med valg til bestyrelsen.
Der skal vælges fire nye – én fra 0 – 6 års husene, én fra fritidshjemmene og to fra klubberne. Der skal også vælges suppleanter for alle - suppleanter væges for et år ad gangen
Bestyrelsen er overordnet, og ser gerne at der er i alt fire fra 0 – 6 års husene, tre fra fritidshjemmene og to fra klubberne. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan der vælges forældre fra én af de andre aldersgrupper. Alle forældre kan stemme på de kandidater, der stiller op uanset hvilket hus de repræsenterer. Der er to stemmer pr barn.
Medarbejderne har valgt blandt de der sidder i medudvalget. Marianne og Mette fortsætter og Jakob blev genvalgt.
Fra bestyrelsen vil Karina gerne genopstille. Karina kommer fra klubområdet.
Budgetforliget – hvad kan det efterspørge af fremtidige opgaver?
Vi skal i 2013 aflevere 1,5% af vore budget til en effektivitetspulje. Vi kan finde pengene
på forhånd i år, men ikke nødvendigvis de næstfølgende år, hvor vi skal aflever 1% til
puljen.
Det er ikke endnu besluttet hvad, hvor og hvordan vi kan effektivisere, men der skal kigges på det vi gør udover det vi skal.

Evt.
Mit børnehus går først i luften til januar - Mariehønen er pilotprojekt, og der er stadig
vanskeligheder, og sjove opgaver som skal løses.
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