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Orientering:
1. Nyt fra Formanden:
Karsten har modtaget materiale fra Ministeriet om mangfoldighed i daginstitutioner. Det handler om, at få især flere mænd til institutionerne, og der er vi godt
med i Børnehusene Nivå.
Skolen glemte at give Basen besked om at skolen lukkede før kl. 14 på første skoledag. Det resulterede i nogle forældrehenvendelser. Skolen har efterfølgende
undskyldt på skolens intranet.
Bestyrelsen henstillede til at området generelt er opmærksomme i de situationer
hvor skolen lukker tidligere, og sørger for at melde ud om institutionerne åbner
tidligere.
Orienteringen taget til efterretning.
2. Nyt fra Området:
 6. klasserne har allerede fri kl 13.35 om tirsdagen. Det er for tidligt i forhold til skolereformen og i forhold til at Basen først åbner kl. 14 – netop
som en del af skolereformen. Der er forhandlinger i gang med Nivå Skole
om at skolen betaler Basen for at åbne tidligere, eller at børnene må blive
på skolen indtil kl. 14.00. Basen har kun budget til at åbne kl. 14, indtil da,
er det skolen der er forpligtet.
 Susanne Søholt er ny pædagogisk konsulent og er på rundtur i husene. Det
er Susanne, der skal have anmeldt tilsyn med Børnehusene Nivå.
 Det har været en stille og rolig sommer. Der har været sammenlægninger
af huse, og da det nu er sket flere gange, er kollegaskabet nu så tæt, at der
også er fælles ”personalehygge” i fritiden.
 Fritidshjemmene har haft stort fremmøde af børn i sommerperioden, Basen
havde ikke stort fremmøde.
Det er altid svært for forældre til især de ældste børn, at meddele om børnene kommer/ikke kommer og hvornår. Det har igen i år resulteret i, at
især Basen har brugt mange medarbejdertimer til ganske få børn. Timerne
ville ellers gøre god gavn andre dage.
 Fritidshjemmene har atter i år været på en succesfuld koloni ved Asnæs.
 Mariehønen har fået ny struktur med fem stuer i stedet for fire. Børnene er
nu opdelt efter alder – se hjemmesiden.
 Det er vigtigt at vi ”brander” vores huse – især når vi ændrer på strukturen, så vi sikrer at flest mulige får kendskab til forandringerne, som jo sker
efter den børnesammensætning huset har.
 Basen har fået nye børn via samarbejdet med Nivå Nu.
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Nivå Nu er i gang med en ny helhedsplan, som landsbyggefonden financierer. Børnehusene Nivå deltager i nogle af punkterne, herunder i arbejdet
med sprogambassadører.
Joan, medhjælper i Polarstjernen er en trofast medarbejder i Fredensborg
Kommune. Søndag den 1. oktober 2017 har Joan 40 års Jubilæum, og det
fejres dagen efter. Der kommer indbydelse senere.
Økonomien ser igen ud til at balancere. Husene har været meget tilbageholdene med forbrug, og der er ikke ansat medarbejdere, men rokeret ved
behov. Bestyrelsen roser medarbejderne for det flotte arbejde.
Sygefraværet i juli er kun på 2 %. Det er ny rekord.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Drøftelser:
3. Dialogmødet den 13. juni – opsamling:
Winnie deltog som eneste forældrerepræsentant i planlægningsudvalget, og det
blev til et rigtig godt dialogmøde.
Det har ikke været muligt at sende materialet fra mødet, da indholdet er for stort.
Jane forsøger igen, ved at splitte indholdet op.
Det var et rigtig godt møde, med stor spørgelyst og interesse fra deltagerne især
omkring børn og unges brug af de sociale medier.
Bestyrelsens kommentarer omkring mødet var, at den afsatte tid var lidt for kort,
men at det var et af de bedre dialogmøder.
4. Høringssvar skal udarbejdes vedr. oplæg til fordeling af midler til netværksledelse og områdeledelse.
Bestyrelsen udarbejdede høringssvar og det vedhæftes den politiske dagsorden,
sammen med høringssvar fra de andre områder.
5. Evt.
13. oktober er skolernes motionsdag, og Foreningen ”Lergravene Nivå” er en del
af arrangementet. Både fritidshjem og Basen deltager om eftermiddagen.
Helle Bosselmann koordinerer, så 0-5 årshusene kan bare meddele Helle, om de
også vil deltage.
Bestyrelsen ville spørge Sundhedscentret Mergeltoften, om der er nogle af de ældre der har lyst til at være med/kigge på eller hvad de nu kan byde ind med.
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