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Referent Kate Jensen.
Fraværende:
Lise fra Lions
Jakob fra Polarstjernen - ferie
Orientering:
1. Nyt fra husene: Lions og Polarstjernen har haft besøg af maleren og fremtræder nu
mere lyse og indbydende. De sorte vindueskarme er også hvide nu. Lions får skiftet en del af
belysningen ud til LED lys. Det skal gerne give både bedre lys og mindre elforbrug. Lions får
også en ny rutsjebane til legepladsen.
Polarstjernen arbejder med strukturen i begge huse. Fritidshjemmet er sammensat af tre
institutioner og disses medarbejdere (Polarstjernen, Savannen og Molevitten). Der skal findes
fælles fodslag, arbejdes med ”plads til alle”, hvad vil vi gerne kendes på m.m. derudover arbejdes med koloni for fritidshjemmet evt. uge 27.
Kaspo holder overleveringssamtaler i midten af maj, så de har nået at møde børnene og lært
dem lidt at kende inden. Kaspo havde desværre indbrud juleaften, hvor play-station, tv m.m.
forsvandt. Kaspo arbejder p.t. på en bedre hygiejne, især efter toiletbesøg, så børnene er på
skift ”toiletansvarlige” og holder øje med hinanden.
Mariehønen er optaget af ansættelsessamtaler med henblik på en medhjælper til storstuen,
en pædagog til Papegøjestuen, og vikar for to medhjælpere der skal på barsel. De røde murstensvægge er ved at blive malet hvide – det er noget der tager lang tid, men værd at vente
på. I forbindelse med sprogpakken indrettes et læsehjørne.
Smilehullet er plaget af støj, og har fået målt to rum med mere støj end de tilladte DB. Ejendomscenteret arbejder med sagen.
Påfuglen og Lærkereden arbejder sammen med Nivå Nu og Wenche Sidenius (tosprogskonsulent) om to arrangementer, mandag d. 12. marts og mandag d. 23. april i Påfuglen for alle
forældre i Nivå med børn i alderen 0-6 år, uanset etnicitet. Formålet er, at forældrene får viden og mulighed for sparring om børneopdragelse, og at forældrene lærer andre forældre at
kende og på den måde udvider deres netværk. Forårets arrangementer er gratis, men der bliver deltagerbetaling for efteråret. Anni pædagog i Påfuglen er p.t. vikar i Lærkeredens vuggegruppe.
Basen har holdt nytårsfest for alle, holder en stor aktivitetsuge i uge 4 og i uge 7 tager 21
børn + tre voksne til Säften for at stå på ski. Der er indslusning af nye børn i løbet af marts og
april i samarbejde med fritidshjemmene.
Solstrålen: I forbindelse med Politikernes beslutning om øremærkning af økonomi til flere
pædagoger i 0-6 års institutionerne er vi ved 3 pædagogmedhjælperes afgang i gang med at
ansætte pædagoger i disse stillinger. Det er en stilling i hver afdeling.
2. Fremmødetjek på fritidshjemmene. Fritidshjemmene er begyndt at registrere hvilke
børn de ringer til, og hvor lang tid de i alt bruger hver dag. Det er endnu for tidligt med en
opgørelse. Forældrekampagnen er ikke kommet op at stå endnu. Efter februar udarbejder ledelsen en opgørsel, hvori det skal fremgå, hvor meget tid der anvendes, og om antallet af gentagne forglemmelser om besked om fravær. Denne opgørsel skal indgå i forældrekampagnen.
3. Samordning mellem dagplejen og områdeledelse. Politikerne har vedtaget, at der skal
være samordning mellem dagpleje og områdeledelse. Dette har indtil videre betydet, at lederen af dagplejen nu deler sin tid, så hun også er daglig leder i et af husene i Humlebæk. I Nivå
er der fx kun 5 dagplejere, hvilket kan være for få ved ferie og sygdom. Det er endnu ikke
afklaret, hvordan samarbejdet mellem dagplejen og områdeledelse kan komme til at se ud i
praksis.

4. Kommende konference omkring Børne- og Ungepolitikken. Der kommer en konference m den fremtidige Børne- og ungepolitik i Fredensborg d. 24. april. Der kommer invitationer
senere.
5. Samarbejdet med Nivå Nu. Se under nyt fra husene Påfuglen og Lærkereden.
6. Pædagogisk tilsyn. Alle huse har haft pædagogisk tilsyn af Jette Kyhl (pædagogisk konsulent). Tilsynet er en kontrol af hvorvidt vi lever op til gældende love og regler. Tilsynet foregår
i dialog og varer ca. 3 timer. Der udarbejdes en rapport til det enkelte hus, og resultatet lægges på hjemmesiden. Alle huse har fine rapporter. De er tilgængelige på hjemmesiden.
7. Overlevering - når barnet skal videre. I år deltager skolen ikke i overleveringssamtalerne mellem børnehaver/fritidshjem og forældre. Forældrene er altid informeret om overleveringen og dens indhold.
8. Sprogscreeninger og samarbejdet omkring sproglig opmærksomhed. Der er kommet
en ny ”Sprogpakke” gældende for alle 0- 6 års husene. Floore, pædagog fra Solstrålen, er
sprogambassadør, og husene har derudover sendt pædagoger på kursus. Alle 3 årige, som har
vanskeligheder med sproget (ikke tosprogede) screenes i samarbejde med forældrene, dette
foregår via nettet.
9. Projekter omkring ”Haver til Maver”. Påfuglen, Polarstjernen og Lærkereden har alle tre
fået en have på Krogerup, hvor der skal sås og høstes alt det gode til maverne. Der medfølger
undervisning af både børn og voksne. De tre huse tager af sted minimum én gang om ugen.
Solstrålen og Mariehønen er i gang med at planlægge et lignende samarbejde, hvor det forventes at de bruger et stykke have i skove ved Vidnæsdam. De følges én gang om ugen med
skovbørnehaven.
10. Udfordringer omkring kommende fritidshjemsbørn. Der er i år flere fritidshjemsbørn
der skal ind, end der går ud. Det giver udfordringer for os alle – ikke mindst med hensyn til
pladsen. Smilehullet får et ekstra lokale på skolen og kan derfor rumme flere børn. De øvrige
får også lidt ekstra børn indskrevet. Fordelingen af børn er endnu ikke helt på plads.
Basen får ligeledes lidt flere indskrevet end i dag.
11. Opsamling på lukkedage med forsyningspligt. Fredensborg Kommunes daginstitutioner har lukket i alt 12,5 dag om året. Kun de 11 af dagene er der forsyningspligt (alternativ
pasning). Der er ikke forsyningspligt Juleaftensdag og Grundlovsdag, men lukket begge dage.
Drøftelse.
12. Den pædagogiske læreplan. Det hele bliver gennemredigeret så læreplanen fremstår
læsevenlig og med logo fra Børnehusene Nivå. Den pædagogiske læreplan er en overordnet
ramme for arbejdet i husene, der selv fylder rammen ud. Det er nyt, at den pædagogiske læreplan er obligatorisk for fritidshjem og klubber i hele kommunen. 0-6 års området har arbejdet med den længe. Vi har fælles Pædagogisk læreplan – men er forskellige i udmøntningen.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med læringshistorierne – de fremmer forståelsen. Der var tilfredshed med at børnedigitalisering nu er en del af læreplanerne. Der var undren over at lektiehjælp tilbydes både i fritidshjem, på skolen, biblioteket og i Nivå nu. Fritidshjemmene skal
tilbyde lektiehjælp, de andre skal ikke, men vil gerne, og kan være medvirkende til at der er
børn der udmeldes tidligere fra fritidshjem og klubber. Der var et ønske om links til kommunes
værdier, som jo er udgangspunktet for vores arbejde. Det kommer på vores hjemmeside –
ikke i de trykte eksemplarer. Læreplanen bliver tilgængelig i alle huse og på hjemmesiden.
13. Årsplanen – er stadig kun er råskitse, og der skal arbejdes dybere med den. Årsplanen
erstatter de gamle lederaftale, og skal være i tråd med chefernes årsplaner lige fra Jane til
Kommunaldirektøren. Årsplanen skal også lægge sig op af kommunens styringsfilosofi og ledetrådene.
14. Budget 2011 og budget 2012. Herunder frokostordningerne, forventet overskud,
busser, anvendelse af økonomisk opnormering af pædagoger i 0-6 års husene.
Endnu er alle regninger fra 2011 ikke betalt. Forbrugsprocenten kan derfor ændre sig. Vi forventer et overskud (forventer at overføre) på ca. 2 %. Pengene er øremærket til en stor ny
bus til området. Bussen er i udbud og forventes at være køreklar i løbet af foråret, hvis Byrådet vedtager, at vi kan overføre overskuddet. Der er derudover allerede budgetteret med indkøb af en nyere mindre bus, som erstatning for den gamle rustne der var i Basen. Den forældrebetalte madordning har et lille overskud, der skal modsvares af de penge der trækkes ud
for færre børn at mætte end forventet.
15. Lukke og åbningstiderne i Lærkereden. Der var enighed om at Lærkereden fra 1. maj
åbner kl. 7.00 – 17. 15 (fredag til kl. 17.00). Der er stadig udvidet åbningstid fra kl. 6.00 –
7.00 og 17.15 – 19.00 (fredag kl. 17.00 – 18.00).
16. Forventningsfolder omkring samarbejde mellem forældre og institution – under
udarbejdelse. Tilfredshed med indholdet. Det forslås at redigere i rækkefølgen på side 3, da
mange forældre mener, at det altid står i prioriteret rækkefølge. Det foreslås at der kommer til
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at stå at alle evt. uenigheder løses mellem daglig leder, pædagog og forældre. På side 4 med
de klare facts linkes til hjemmesiden og lukkedagene.
17. Evt.
Næste bestyrelsesmøde er den 14. maj i Mariehønen.

Venlig hilsen
Jane Sys Toftesgaard.
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