Referat fra bestyrelsesmødet
Mandag den 28. januar 2013

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Mariehøj 501
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 06.02.13

Afbud:
Jakob, medarbejderrepræsentant fra 6-9 år, som er på skiferie.
Maria Bennedbæk, som er på arbejde.
Jane bød dagplejen velkommen til bestyrelsen. Dagplejen er nu repræsenteret i bestyrelsen uden stemmeret ved Bente Hoffmeyer, dagplejer og Pia
Holgersen, forældrerepræsentant.
Pia havde meldt afbud og i stedet kom Winnie Daugaard.
Jane redegjorde for den del af Styrelsesvedtægterne, der betyder, at der
kun træder suppleanter ind ved varigt forfald i bestyrelsen – ikke ved afbud
til et møde.
Referent: Kate Jensen.
Orientering:
1. Nyt fra husene:
Der har været uanmeldt pædagogisk tilsyn af pædagogisk konsulent
i alle huse. Der blev kigget på, hvordan der arbejdes med de pædagogiske læreplaner, årsplaner, beredskabsplaner, stemningen i huset blandt medarbejdere og børn samt det æstetiske indtryk, når
der trædes ind af døren.
Tilbagemeldingen er god. Der knokles/arbejdes i husene, og uanset
hvor der trædes ind af døren er stemningen god, rar og venlig. Der
er selvfølgelig altid plads til forbedring, og der skal mere fokus på
evakuerings og beredskabsplaner, ligesom det æstetiske indtryk
enkelte steder trænger til en kærlig hånd.
Alle huse gennemgår nu evakuerings og beredskabsplaner.
2. ”Mit Børnehus” er i gang i alle huse. Det går fremad, forældrene er
gode til at få lagt stamkort ind. Der er stadig vanskeligheder med at
få lagt aktivitetsprogammer ind, så de kan læses mere end én dag.
De glider til tider for hurtigt ud af systemet. Der er altså stadig ting
der skal justeres og meldes tilbage til styregruppen. Det er børnesygdomme, men det vil der altid være. Generelt kører det, men enkelte steder er netværket periodisk nede, hvilket vanskeliggør anvendelsen af touchskærmen i berørte hus. Endnu kan forældre ikke
via telefon se om deres børn er tjekket ind på fritidshjem og klub,
men det kommer. Der sidder forældre fra alle aldersgrupper og områder med i en arbejdsgruppe, der jævnligt holder møde med kommunen om de vanskeligheder der er. Samtidig arbejder superbruger-gruppen fortsat på at optimere funktionen i systemet.
3. En ny skolereform er på vej, den er endnu ikke vedtaget. Udkastet
var vedhæftet dagsorden. Der er mulighed for, at børnene skal være i skole til kl. 14 for de mindste og kl. 15.30 for de største. Hvilke
konsekvenser det får for vores fritidshjem og klubber er endnu
usikkert. Bliver reformen vedtaget forventes den længere skoledag
at starte august 2014. Det forventes ligeledes, at pædagogerne skal
være mere med i skolen ved udvidet skoletid. Dette vil formentlig
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kunne få betydning for fritidshjem og klubber, og bestyrelsen vil løbende blive orienteret og holde sig opdateret om dette.
Der inviteres til dialogmøde med politikere og formænd for bestyrelserne 14.05.13. Karsten og Jane deltager. Der er endnu intet om
indholdet.
Børns søvn: medarbejdere fra alle 0-5 års huse har været på kursus
i maj 2012. De har siden arbejdet med at udforme en søvnpolitik
for Børnehusene Nivå. Karen Jepsen – daglig leder i Mariehønen
fremlagde udkastet. De fleste børn får for lidt søvn, og det har stor
indflydelse på deres udvikling. Små bør puttes ca. Kl. 18.30 – 19,
hvis de skal have søvn nok. Mange børn har svært ved at indgå i
fællesskaber, når de er i søvnunderskud. I vores huse er der ofte
forældre, der gerne vil have, at vi vækker børnene, da forældrene
mener, at de ikke kan sove om aftenen, hvis børnene sover ”for
meget” i institutionen. Der er videnskabelige undersøgelser der viser, at det ikke er nødvendigt at vække børn fra middagssøvnen.
Hvis børn sover nok om dagen, sover de også nok om natten trætte børn er svære at putte om aftenen. Personalet vil vejlede
forældrene, i forhold til det enkelte barns søvnrytme. Der noteres
ikke længere, hvor længe det enkelte barn har sovet.
Søvnpolitikken blev som udgangspunkt godkendt i bestyrelsen med
ønske om, at der også skrives lidt om større børns søvnbehov. Herefter vendes den endnu engang i ledelsesteamet, hvorefter bestyrelsen får en tilbagemelding på ledelsens drøftelser. Herefter implementeres den i alle huse og lægges på hjemmesiden, samt ”Mit
Børnehus”. Bestyrelsen udtrykte glæde over det gode initiativ med
en læsevenlig søvnpolitik, der ikke stiller skarpe krav til forældrene,
men giver gode råd og vejledning.
Inklusionsprojekt i Lærkereden: medarbejderne i Lærkereden er alle
begyndt uddannelse i inklusion. Det er lig det Lions og Påfuglen var
igennem for et par år siden. Læringshistorier og værdien af disse
stammer fra uddannelsen.
Smilehullet og ledelse i fremtiden: Karen går på pension til maj efter 18 år som daglig leder i Smilehullet. Proces sættes i gang for atfinde en ny dygtig daglig leder.
Afslutning af budget 2012: Samlet overfører vi 1,5 mill. kr. til 2013.
Budget 2012 endte på 47 mill. kr. og overførslen skal bruges til
multibane på Basen= 400.000 kr. og den besparelse der er lagt ind
i 2013.
Arbejdet med årsplanen – er endnu ikke færdig, da den dels skal
passe sammen med kommunens, direktionen og direktørens ledetråde og årsplaner. Årsplanen skal afleveres sidst i februar og sendes til bestyrelsen.
Fokus på klub og fritidshjemspædagogik: ”Hvad er den gode pædagogik i fritiden”? Dette er hvad alle kommunens fritidsinstitutioner
er optaget af. Kommunen har bedt Søren Østergaard om at starte
et projekt med fokus på dette i hele kommunen. Fritidshjem og
klubber i Børnehusene Nivå var samlet til fælles oplæg og derefter
besøgte Søren Østergaard de enkelte huse. Nogle børn, forældre og
medarbejdere interviewes i Smilehullet, som er udvalgt til at fungere som ”feltstudieområde”. Der sættes opgaver/projekter i gang i
alle fritidshjem og klubber, som evalueres af Søren Østergaard og
Co. Alle medarbejderne er glade for tilbuddet - det er ikke så tit der
er fokus på fritidslivet. Susanne Bryld fra Polarstjernen og Katrine
Gåsland fra Basen sidder med i projektgruppen.
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Til drøftelse:
1. Høringssvar på ”Inklusions strategien” – udkast til svar vedlagt
dagorden. Bestyrelsen vedtog udkastet, og dette sendes.
2. Høringssvar på ”Ændring af skoledistrikt” – udkast vedlagt dagsorden. Bestyrelsen vedtog efter drøftelser udkastet, hvori der står, at
Børnehusene Nivå helst ser at Nivå Skole Vest og Kaspo bliver som
en del af Nivå Skole og Børnehusene Nivå.
3. Drøftelse af mulighed for at ændre på antallet af lukkedage i 0-5 års
husene eller opnormering i disse huse: Der er tilført ekstra midler til
0-6 års husene, så bestyrelsen kan vælge at afskaffe 2,8 lukkedag
eller opnormere med i alt 27,3 time om ugen i alt. Udgifter til frokostordning, rengøring, el, vand og varme er ikke indeholdt i udregningen. Bestyrelsen drøftede muligheden og konsekvenserne for
at ændre på antallet af lukkedage i 0-5 eller opnormering. Bestyrelsen mener, at det kunne være fint, at afskaffe lukkedage, men mener ikke, at det giver mening at afskaffe lukkedage i 0-5 års husene, mens resten af området fortsat holder lukket – da mange små
har større søskende på fritidshjem og klub. Derudover mener bestyrelsen ikke, at det er hensigtsmæssigt at pålægge Børnehusene
Nivå yderligere udgifter for at kunne lukke 2,8 dag i kun en del af
Børnehusene Nivå. Opnormeringen kan bruges til vikarer til personalemøder i middagsstunden, eller indgå i normeringen til at fastholde medarbejdere, når børnetallet daler i år.
4. Budget 2013: Børnehusene Nivå har et budget på 44.000.000 kr. i
2013. Dertil kommer en overførsel fra 2012 på 1.500.000 kr. Overførslen er øremærket med 400.000 kr. til en multibane til Basen og
imødegåelse af de 1,8 % vi er trukket til en prioriteringspulje. Der
er i øjeblikket tilbagegang for børnetallet i 0-6 års husene. Når det
endelige børnetal fra 1. maj kendes, orienteres bestyrelsen. Som
det ser ud nu, er der et merforbrug på løn på klubområdet, samt et
uventet større underskud af enheder på 0-5 års området. Dette løses ved at undlade at ansætte i enkelte ledige stillinger. Fritidshjem
ser ud til at kunne klare sig i år. Bestyrelsen fik forelagt en fordeling
af budgettet over hele året.
5. Borgmesteren kommer på besøg 22.05.13 til bestyrelsesmødet.
Borgmesteren vil gerne høre, hvordan det er gået med fusionsplanerne og implementeringen af disse.
6. Evaluering af årsplanen er sendt ud til mødet. Vi er kommet godt i
hus med målene, og klar til at starte arbejdet med årsplanen for
2013. Bestyrelsen roste det ambitiøse, seriøse i årsplanen og især
at det lykkedes at gennemføre målene.
7. Den pædagogiske læreplan med måljusteringer på digitaliseringen i
2013 og de samlede evalueringer for 2012 blev gennemgået.
Der savnes læringshistorier fra fritidshjem og klub. Læringshistorier
er dels dejlige at læse, men giver også et rigtigt godt billede af,
hvad der arbejdes med i husene. Det er første år med pædagogiske
læreplaner for 6 – 14 år, så læringshistorierne kommer med tiden.
8. Evt. :
Dagplejen har i foråret fokus på natur og inklusion. Dagplejen mener, at det vil være fint med mere samspil mellem Børnehusene
Nivå og dagplejere, samtidig med information om hinandens gøren
og laden. Det er godt, at dele faciliteter f.eks. er det dejligt at
komme med bussen. Der er allerede aftalt besøg hos Basen.
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Smilehullets forældre undrer sig over, at der ikke var ”husmøder” til
forældremødet i oktober. Disse aftaler det enkelte hus med kontaktforældrene.
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