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Afbud fra Dorrit
1. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen
 Velkommen til Sofie Grundtvig, mor til Kalle og Bella i Mariehønen,
som træder ind i bestyrelsen efter Christian, der er flyttet midlertidigt
til Grønland.
 Velkommen til Jan Vangmann, pædagog i Påfuglen og TR for pædagogerne i Børnehusene Nivå.
Jane informerede om bestyrelsesarbejdet til de to nye medlemmer, herunder
det vigtige i, at man er valgt for Børnehusene Nivå og derfor hovedsageligt
arbejder med de overordnede principper for området.
2. Nyt fra formanden:
Formanden orienterede om at forældrerepræsentanter fra bestyrelsen deltog i dialogmøde med politikkerne 27. maj. Mads og Menageriet stod for at
styre debatterne om forskellige dilemmaer, der er i en hverdag i områderne
og hos forældrene. Arrangementet bød på mange gode dilemmaer og var
sammensat rigtig godt. Formanden var inviteret som deltager i det ene panel.
Foreningen for formænd i forældrebestyrelserne i Fredensborg Kommune
arbejder på, at afholde et forældremøde for alle forældre i kommunens institutioner. Nærmere information om dette vil tilgå når planlægningen er kommet videre på plads.
Formanden orienterede om forældrehenvendelse fra en forælder til et barn i
Lions, der fortsat er stærkt utilfreds med sammenlægningen af de to institutioner. Formanden og Helle Bosselmann har som tidligere orienteret, deltaget i et møde med pågældende, men det kan nu konstateres at pågældende
forælder citerer fra mødet på en måde som hverken formanden eller Helle
Bosselmann kan genkende. Formanden har, da forældrehenvendelsen med
fejlciteringen er sendt til Byrådet og forvaltningen, orienteret forvaltningen
om fejlciteringen, og har i øvrigt orienteret forvaltningen om den problematik
som henvendelsen vedrører.
Der har som opfølgning på pågældende forælders henvendelse været arrangeret et møde fritidshjemmene med deltagelse af formanden for Børne- og
Skoleudvalget Ole Bergmann, direktøren for Børneområdet Lina Thieden,
områdeleder, daglige ledere, enkelte medarbejdere fra de to fritidshjem og
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formanden. Mødet gav Ole Bergmann og forvaltningen et indtryk af, dels
hvordan fritidshjemmene er beliggende, arbejdet med dem og sammenlægningen og samtidig fik de fremmødte anledning til at se en masse glade børn
der legede og hyggede sig.
3. Status på fritidshjem og klub både i ferier og på hverdage:
Skolereformen er dyr for fritidshjem og klub. Den mindre åbningstid, afleveringen af pædagogtimer til skolen samt prioriteringsbidrag, betyder at der fra
august er reduceret i personalebesætningen.
Enkelte pædagoger skal i skole med alle deres timer. De er derfor ikke længere tilknyttet fritidshjemmene eller klubben. Andre pædagoger ansættes i
delte stillinger med timer både i skolen og på fritidshjem.
For at bibeholde kvaliteten af det pædagogiske arbejde med en reduceret
personalebesætning, samler Smilehullet alle børn i hus 1 og bruger hus 2 til
særlige aktiviteter, såsom bordtennis, bordfodbold, værkstedsrum m.m.
Samlingen af Polarstjernes fritidshjem og Lions går godt. Både børn, forældre
og medarbejdere trives med udvidelsen af kammeratskabsgruppen, de pædagogiske muligheder og den større legeplads.
Der har endda været så stor tilfredshed, at en gruppe forældre sendte Is bilen
til institutionen med is til alle børn.
Ved en konkurrence blandt børn og forældre, er det nye navn fundet:
”GALAXEN”.

4. Åbningstider på fritidshjem og klub på skoledage og skolefridage:
Vi kender nu skolens mødetider.
0.-3. Klasse er i skole fra 8.00 -14.00
4. - 5. Klasse er i skole fra 8.00 - 15.00
6. Klasses mødetid kan være lidt forskellig – men slutter senest kl. 15.00.
Men med mulighed for frivillige lektiecafeer den sidste time flere dage om
ugen.
Der er fjernet 200 timer på skoledage(5 timer om ugen) i fritidshjemmene, og
350 timer på skoledage(8,75 time om ugen) i klub.
Fritidshjemmene har derfor som udgangspunkt nu åbent:
 22,5 timer om ugen inklusiv morgenpasning på skoledage og
 52,5 timer om ugen på skolefridage
Bestyrelsen besluttede følgende åbningstider
Fritidshjem:
 Morgenpasning for 0.-3. klasse bliver fra klokken 06.50 - 7.50 i Smilehullet. Skolen har tilsynet med børnene fra 7.50-8.00
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Fritidshjemmene holder åbent mandag - torsdag kl. 14.00 - 17.15 og
fredag 14.00 - 17.00
Hver uge opspares 1,5 time, som bruges til særlige aften og weekend
arrangementer for både børn og forældre (spiseaftener, loppemarked, julemarked m.m.)
I skoleferier holder fritidshjemmene åbent mandag – torsdag fra 6.50
– 17.15 fredag fra 6.50 – 17.00. Der opspares i skoleferierne 50
min/ugen til særlige arrangementer.

Klubben:
Basen har udvidet åbningstid.
Basen har nu som udgangspunkt åbent 36,25 timer om ugen på skoledage og
45 timer om ugen på skolefridage.
På skoledage:
 Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag åbent klokken 14.00 – 21.00
 Fredag åbent klokken 14.00 - 17.30
På skolefridage:
 Alle dage klokken 7.30 – 17.30
 En gang om ugen er der aften åbent til kl. 21. Det kan veksle over flere ugedage.
Samlet er der et overskud af timer/året på 111. Disse timer anvendes til forskellige weekendarrangementer.
Bestyrelsen ønsker at følge med i anvendelsen af de opsparede timer, og
evaluerer næste år på mødet i maj, hvordan det er gået med disse timer.
5. Orientering om kommende sager på BSU:
Fri for mobberi.
Der skal nu arbejdes med ”Fri for mobberi” samordnet i skoler og fritidsinstitutioner. Bestyrelserne begge steder inddrages og tilbydes kurser. Der startes
pilotprojekt i Kokkedal og Nivå, og det spredes sener til de øvrige områder.
Organisering af dagplejen:
Dagplejen hører i dag til i område Langebjerg, og ikke der, hvor de bor og
arbejder. Der kommer en politisk sag, hvor det forslås, at de fremover skal
høre til i det område de bor og arbejder i. For Nivås vedkommende, betyder
det, at de dagplejere og forældre der kommer i Lærkereden og er deltagere
på bestyrelsesmøder, fremover kan blive fuldgyldige medlemmer af området
og dets bestyrelse. Dagplejens særkende skal bevares, og der findes løsninger
til Gæstepleje ved forfald. Børnehusene Nivås lokaludvalg hilser et tilhørsforhold til Børnehusene Nivå for dagplejen velkommen.
6. Evt.
Det er kun Børnehusene Nivås børn, der kender hinanden ved skolestart, da
de har deltaget i ” Venskaber på tværs” en gang om ugen, i det sidste år de

Side 3 af 4

er i børnehave. Det kan være en stor omvæltning – særligt for forældre , at
finde sig til rette i et stort fritidshjem, når man kommer fra en lille børnehave.
Fremover geninviteres børnene fra de selvejende institutioner til også at
deltage i ”Venskaber på tværs”. Samarbejdet forsøges startet efter sommerferien. Derudover vil området forslå, at de selvejende får besøg af de daglige
ledere fra fritidshjemmene til eventuelle forældremøder, for at være behjælpelige med at skabe en god grobund for et dels godt samarbejde , dels
en lettere overgang til fritidslivet.
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