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Afbud fra : Michael og Lise
Jane startede med at takke Winnie og Maria for deres meget store
indsats i bestyrelsen. Samtidig ser vi frem til det fortsatte samarbejde med AnnMarie og Therese og den nye bestyrelse, der skal
vælges fremover.
Winnie og Maria kvitterede med gensidig tak.
1. Nyt fra formanden AnnMarie. Der har været formandsmøde
mellem bestyrelserne i Humlebæk og Fredensborg samt
Nivå.
2. Nyt fra området. Linda er tiltrådt som daglig leder i Påfuglen
og ser frem til samarbejdet med forældre og medarbejdere.
Signe er tiltrådt som daglig leder i Mariehønen og er også
godt i gang med samarbejdet. Karen ( tidligere Mariehønen)
er tiltrådt i Solstrålen som daglig leder. De daglige ledere og
medarbejderne er i fuld gang med at lære hinanden at kende
og sammen udvikle på praksis. Basens ledelse deles mellem
Susanne Galaxen og Jakob Smilehullet.
3. Signe Dall Krossøy kom forbi og hilste på bestyrelsen.
4. Status på SFO. Der er afholdt møder mellem fritidshjem/
klub og skole. Begge parter ser frem til samarbejdet og arbejder konstruktivt på dette. Vores bus deles 50/50 mellem
Børnehusene og SFO 1 og 2. På BSU mødet mandag 12. Nov
blev det besluttet at indstillet til oprettelse af et råd, der skal
bestå af fem politikere, forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne og områdebestyrelserne, samt en SFO 1 og 2 leder. Rådet skal sikre overgangen og arbejdet fra det at være
en del af et område til det at være en del af en skole.
5. Jane har sammen med teamleder Birgit Alstrup og Leder af
sundhedsplejen Charlotte Westerlin Nielsen holdt oplæg for
det politiske udvalg på deres temamøde, hvor overskriften
var Tidlig indsats 0-2 år. Det gjorde indtryk på politikerne.
En vigtig viden at give videre er, at der samlet i Fredensborg
Kommune er 30 børn færre, der har behov for særlig indsats
i forhold til deres sprogdannelse end tidligere. Det svarer til
en fremgang på 11%.
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6. Julemarkedet er 1.dec. og invitationen er sendt ud. Vi glæder
os til at se alle. Forslag om badge til medarbejdere og navn
på boderne. Det sætter vi i sving. Derudover forslog bestyrelsen, at der igen i år inviteres beboere fra Sundhedscentret
Mergeltoften.
7. Der skal udarbejdes en brochure om områderne. Hvad vil det
sige at have børn i institutioner og skole i Nivå og de andre
bysamfund. Dette håndteres centralt.
8. Sygefraværet i området er steget en anelse til 5,1 %. Det
skyldes bla influenza og langtidssygdom.
9. Vi får rigtig mange vuggebørn ind pt. Der åbnes en ekstra
stue i Påfuglen, og der søges efter pædagoger til opgaven.
Endvidere ansættes der flere medarbejdere i Solstrålen hvor
der også er et boom af børn. Der kigges på de strukturelle
organiseringer i de enkelt huse. Dagplejen er også fyldt op.
10. Vi er i gang med at få flere liggehaller til krybber. Vores udfordring er at der er ventetid på byggetilladelser. Det betyder, at vi forventeligt ikke når, at bygge i år, og derfor skal
se om der er råd til dette til næste år.
11. Vi er i gang med Den nye styrkede læreplan og alle daglige
ledere samt områdeleder er i gang med diplom i dette. Der
uddannes også faglige fyrtårne i alle huse, som skal være
med til at initiere De nye styrkede læreplaner. Et spændende
tiltag. Bestyrelsen får også en opgave i den forbindelse.
12. Budgettet ser fint ud. Vi satser på at vi kan overføre ca 2%.
Det gælder for både 0-5 års området samt de kommende
SFO 1 og 2.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
13. Dialogmødet 21. Nov. Temaet er Pejlemærker ”På vej mod
fremtidens folkeskole i Fredensborg Kommune.” Dialogødet
forgår på rådhuset. Invitationen er sendt til jer. Fra Bestyrelsen deltager Maria, Teresa og AnnMarie og Jane.
14. Lukkedage. Der skal lige rettes, at der er lukket 23.12 2019
og at der er åbent fredag 20.12 2019. Dette blev vedtaget.
15. Den reviderede nye styrelsesvedtægt er sendt i høring i bestyrelserne. Den blev gennemgået. Administrationen anbefaler derudover, at der arrangeres et møde mellem områdebestyrelserne og politikerne i andet kvartal af 2019 vedr. Den
nye styrkede læreplan, og den dertil knyttede nye rolle for
bestyrelserne. Datoen meldes ud centralt fra. Der er hørings-

Side 2 af 3

frist på styrelsesvedtægten 3. Dec. 2018. Bestyrelsen besluttede at indstille i høringssvaret, at de ønsker, der skal stå, at
antallet i bestyrelsen skal være op til syv forældrerepræsentanter, og ikke at der skal være syv repræsentanter i Bestyrelsen. Begrundelsen er at tiltrække repræsentanter, der
brænder for arbejdet. Der laves udkast til høringssvaret med
dette input.
16. Evt: Bøgegården i Kokkedal har valgt at ansøge om at blive
en privat institution. Dette skal godkendes i Byrådet.
17. I forbindelse med sprogvurderinger af alle børn i Fredensborg
Kommune på 0 årgang i sensommeren 2018, er der en flot
fremgang på 11% i forhold til tidligere år af børn der ikke
mere er i kategorien” brug for særlig sproglig indsats”. Børnehusene Nivås sprogpædagoger og øvrige pædagoger i 0-5
års husene fik ekstra stor ros for deres flotte arbejde, der giver synlig gevinst.
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