Referat fra bestyrelsesmødet
Mandag den 24. april 2013

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Mariehøj 501
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 01.05.13

Afbud: Karina – Eva – Mette – Anders - Katharina
Referent: Kate

Pr. 1. august er Nivå Skole Vest ikke længere en del af Nivå Skole, og Kaspo fritidshjem og klub er heller ikke en del af Børnehusene Nivå.
Byrådet besluttede 2. april, at skolen og fritidstilbuddet i Karlebo nu skal være en del
af Børnehusene Fredensborg.
Børnetallet i 0-5 års husene daler mere end forventet.
Solstrålen får stadig 130 enheder.
Mariehønen er nednormeret fra 80 til 70 enheder.
Polarstjernen får stadig 70 enheder.
I 2012 nedjusterede vi Lærkereden og Påfuglen med i alt 30 enheder, og sammenlagde de to huse administrativt.
1. maj 2013, når de kommende skolebørn starter i fritidshjem er børnetallet i Lærkereden (i alt max. 35 børn) så lavt, at det bliver svært at udfylde det pædagogiske
tilbud, bemandingen på stuerne bliver sparsom, og udvidet åbningstid fra kl. 06.00 –
19.00 skal dækkes med færre medarbejdere,
Påfuglen får også færre børn.
Når børnetallet falder får vi også tildelt færre midler, idet økonomien tilpasses børnetallet - medarbejderne skal tilrettes til antallet af børn.
Den lige nu mest optimale løsning er, at Lærkereden flytter i Påfuglen, som derved
vil rumme 130 enheder. Påfuglen har i alt 7 stuer og vil kunne rumme 140 enheder.
Påfuglen og Lærkereden har i mange år arbejdet tæt sammen, været sammenlagt i
skoleferier og senest været sammen om ”Åbent Børnehus” to tirsdage om måneden.
Medarbejderne kender således hinanden – det samme gør børnene.
Alle kommer således i kendte rammer med kendte voksne.
Flytningen af Lærkereden sker fra uge 28, hvor det i forvejen var aftalt at Lærkereden skulle i Påfuglen.
Udvidet åbningstid flyttes med.
Alle medarbejdere i begge huse inddrages i ”flytteplanerne”, for at sikre så optimal
en sammenlægning som muligt.
For at Lærkereden ikke skal forfalde eller udsættes for unødig hærværk, vil det give
god mening at Jane og Kate flytter fra kontorerne på Nivå Skole Nord til Lærkereden.
Lærkereden kan bruges til kontorer, møderum, aktiviteter på tværs af aldre og huse i
området samt meget mere.
Bestyrelsen besluttede i enighed forslaget.
Jane taler med begge medarbejdergrupper torsdag d. 25.04.13
Forældrene orientens pr. brev samme dag.
Der afholdes forældremøde for begge huse i Lærkereden 1. Maj
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Borgmesterbesøg på bestyrelsesmødet 22.05.13:
Birgit Alstrup deltager sammen med borgmesteren.
Bestyrelsen besluttede, at gæsterne er deltagere fra kl. 17.30 – 19.00, derefter fortsætter bestyrelsesmødet frem til kl. 20.30.
Bestyrelsen ønsker at tale om hvordan man vil tiltrække børnefamilier til kommunen,
samt vanskelighederne i nærområdet.
Der serveres et måltid kl. 17.30.
Evt.:
Der er endnu ikke udsendt dagsorden til Dialogmødet d. 14. maj, men Helle og Jane
deltager.
Dialogmødet d. 20. september er for fem forældrerepræsentanter og afholdes på LOskolen. Jane, Karsten, Helle, Stine, Lars og Maria deltager.
Mit Børnehus:
Der arbejdes stadig på optimering, således at det bliver bedre for fritidshjem og
klubber.
Det er stadig ikke muligt at se hvornår børnene skal gå til fritidsaktiviteter og evt.
kommer tilbage.
”Nem ide” skal kun bruges første gang man logger ind, og når der skal ændres i oplysninger på børnene. Det fremgår ikke tydeligt af de postkort husene har delt ud til
alle forældre.
Det er stadig ikke muligt at tilmelde til udvidet åbningstid.
Alle ser frem til, at børnesygdommene heldigvis snart er overstået.
Personalenyt:
Marianne orienterede om, at efterlønnen står for døren den 1. juni.
Bestyrelsen bød Jakob velkommen som daglig leder i Smilehullet.
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