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1. Nyt fra Formanden:
Karsten orienterede om forældrehenvendelser som bestyrelsen behandler og besvarer i
fornødent omfang.
Ligeledes blev der orienteret forsøg på samarbejde mellem formændene i de enkelte
områder.
2. Dagtilbudsanalysen:
De forskellige scenarier fra bestyrelser, forældremøder og MED udvalg, er nu samlet, og der
arbejdes videre, så der kan lægges en sag på BSU i juni.
TR´er, bestyrelsesformand Karsten og Jane var til orienterende møde 18. maj. Det
forventes at nogle af scenarierne skal analyseres mere grundigt.
Der kommer ingen anbefalinger fra forvaltningen til politikerne. Dagsorden til BSU er
tilgængelig på kommunens hjemmeside tre til fire dage inden mødet 1. juni.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
3. Kommunens økonomi og budget Børnehusene Nivå:
På økonomiudvalgsmødet 18. maj blev det blandt andet besluttet, som en del af genopretningen af kommunekassen, at alle overførte midler (ca. 28 millioner kr.) indefryses i 2015
og frigives i marts 2016, samt at der ikke må overføres et underskud til 2016.
Børnehusene Nivå overførte 2.016.000 kr., som blandt andet skulle dække dette års
prioriteringsbidrag. Børnehusene Nivå har på opfordring af kommunen ”sparet” penge op for
ikke at dræne kommunekassen. Økonomiudvalgets referat kan ses på kommunens
hjemmeside.
Af de indefrosne midler er tilbageholdt 5 millioner kr., som der kan søges ind på, hvis ikke
budgettet kan holde. Kun de områder/institutioner, der har indefrosne midler, kan søge, og
det er Børnehusene Nivå nød til, for ikke at komme ud af 2015 med et underskud.
2015 bliver nu et år, hvor vi indskrænker i vedligeholdelse inde og ude samt nyanskaffelser.
Dertil kommer, at vi må bruger de materialer vi har, og låne hos hinanden.
Bestyrelsen blev orienteret om forældrehenvendelser herom, blandt andet foranlediget af
Karstens henvendelse til økonomiudvalgets medlemmer og det svar som nogle forældre der
havde rettet henvendelse til Økonomiudvalgets medlemmer havde modtaget retur.
Efter drøftelse besluttede en enig bestyrelse at tage områdelederens orientering omkring
konsekvenserne til efterretning, med opfordring til at der søges de midler der er nødvendige. Bestyrelsen er dog fortsat kritiske overfor indefrysningerne og formanden blev
bemyndiget til at udtale sig på bestyrelsens vegne om emnet.
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En anden betydningsfuld beslutning i Økonomiudvalget er, at der ikke længere gives 80% af
lønsummen ved barsler og sygdom efter 4 ugers fravær, men ved sygefravær nu kun
dagpengene efter 4 uger hvilket svarer til 72% af lønsummen for de lavstlønnede. Dette vil
kunne komme til at have betydning for økonomien, men følges tæt.
Legepladserne bliver fremover, som led i Kommunens besparelser, kun tjekket eksternt
hvert andet år. Dette er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så der må Børnehusene Nivå
indlægge et sikkerhedseftersyn de år kommunen ikke efterser.
Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.
4. Byg din By i Nivå Centret en 9. maj:
Der var mange, der lagde vejen forbi, dog ikke så mange børnefamilier. Interessen for at
tale med politikkerne var stor, men det oplevedes, at der manglede en opsamling/afslutning
til sidst.
Der var mange gode forslag, herunder motion og natursti samt svømmehal.
Til hele kommunen er der afsat 75 millioner de næste år, og alene Nivå har ideer for dem
alle og lidt til.
Alle husene havde arbejdet med scenarierne - hvad siger børnene er godt ved at bo i Nivå
og, hvad vil børnene gerne have mere af. Der var film, billeder og meget mere, som
Børnehusene Nivå havde kreeret, og det store flotte arbejde var udstillet på biblioteket. Her
kunne man også møde 3 daglige ledere, og få en snak om Byen, institutionen, og bygge sin
egen by i lego.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Udarbejdelse af ”Antimobbestrategi”:
Alle forældre i Forældrebestyrelserne i Børnehusene Nivå og Kokkedal, samt de to skolers
bestyrelser indkaldes til opstartsmøde den 26. august kl. 17 – 18.30. Indkaldelsen var
vedlagt dagsorden.
Ledelserne indkaldes en anden dag.
6. Jubilæer i juni:
Bente Hoffmeyer har 1. juni i år været ansat i dagplejen i 40 år. Der afholdes reception i
Lærkereden.
Bente Therkelsen har 19. juni reception i Lærkerede, da hun har 25 års jubilæum.
Bestyrelsen besluttede efter drøftelser følgende retningslinjer for ansatte medarbejderes 25.
og 40. års jubilæer;
”Jubilaren modtager altid en blomst med tilhørende kort fra bestyrelsen. I det omfang
jubilaren fejres ved reception og ikke har frabedt sig det, er bestyrelsen repræsenteret ved
receptionen ved et bestyrelsesmedlem”.
Institutionen følger i øvrigt kommunens retningslinjer for reception mv.
7. Status på sygefravær:
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Børnehusene Nivå har også i denne måned en meget lav sygefraværsprocent = 4 %.
Gennemsnittet for året til dato er 3,6%, så der har i april været en anelse mere sygefravær.
I alle husene arbejdes med den tætte kontakt til den sygemeldte, som følger kommunens
retningslinjer i medarbejderpolitikken: ”fra fravær til nærvær”.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og anmoder om at bestyrelsen fortsat
orienteres jævnligt om udviklingen.
8-10. Punkter aftalt fra sidst:
Medlemskab af FOLA, udskydes til september. Områdelederen undersøger inden, hvad det
koster at være medlem.
Ferietilmeldinger i husene: Solstrålen vil tage billeder til en kampagne fra bestyrelsen, med
det formål at få alle forældre til at huske at overholde deres børns ferietilmeldinger/frameldinger.
Proces for forældremødet til efteråret: Karsten, Maria, Stina og Eva er på valg. Karsten,
Maria og Stina genopstiller, mens Eva ikke ønsker at genopstille. Da Mette tillige udtræder
af bestyrelsen skal der i alt vælges 5 medlemmer til bestyrelsen ved forældremødet.
Vi sparer en oplægsholder, og kan i stedet fortælle om hvad der rører sig i 0-5 årshusene
dagplejen, fritidshjemmene og klubben. Har I en god ide – så mail rundt. Den endelige
proces fastlægges i september.
11. Kommende punkter til mødet i september:
 Basens åbningstider
 Proces for valg til bestyrelsen
 Besøg af Hanne Berg
 Lukkedage i 2016
 Ekstratimer til fritidshjem og klub– hvad bruges de til?
 Spil på iPhone og iPad
12. Eventuelt
Intet til dette punkt
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