Referat fra bestyrelsesmøde
den 21. januar

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Lærkereden
Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 02.02.15

Afbud fra Eva, Helle, Lise og Monique
Referent : Kate
Orientering:
1. Nyt fra Jane:
Alle områdehuse skal deltage i Fredensborg Kommunes nye strategi
for fremtiden. Formålet er at fastholde og tiltrække borgere til
kommunen. Der skal input fra en række interessenter og aktører
(borgere, foreninger, erhvervsliv, politikkere og den kommunale organisation). Der afholdes et dialogmøde i hvert bysamfund med fokus på at udvikle den enkelte lokalitet. Børnehusene Nivå bidrager
med ”Byg din by”, for vores vedkommende Nivå, hvor børn og pædagoger bygger virtuelt eller fysik og sætter ord og sted på, hvad
der er særligt for Nivå. Det hele skal fremvises til dialogmøderne ultimo april 2015. Undervejs filmer alle huse processerne, som samles til en fælles film redigeret af pædagoger samt børn fra Basen.
Strukturen på dagtilbudsområdet skal som led i budgetforlig 2015 –
2018 analyseres med henblik på at afklare hensigtsmæssigheden i
to områdeledelser i Fredensborg og Humlebæk mod en i Kokkedal
og Nivå. Brugere og medarbejdere skal inddrages i processen, og to
konsulenter fra HR og Center for Skole og Dagtilbud vil derfor
komme på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. marts i ca. 1
¾ time, for at informere om analysen og inddrage bestyrelsen i diskussioner om mulige prioriteringer.
Følgende datoer er mulige dialogmøder mellem politikkerne, forvaltningen og bestyrelserne:

24.03. 2015

19.03. 2015

29.10. 2015

12.11. 2015
2. Nyt fra formanden:
Formanden er inviteret med til visionsmøde om Nivå Centers fremtid.

Formanden laver, i samarbejde med Jane og Susanne, et
hændelsesforløb over sammenlægningen af Lions og Polarstjernens Fritidshjem.
3. Brugertilfredshedsundersøgelsen – opmærksomhedspunkter
fra husene:
Resultatet er i hvert enkelt hus gennemgået nøje. Alle huse har
fundet fokuspunkter der skal arbejdes videre med.
I Polarstjernen er et af fokuspunkterne ”mere forældreinddragelse”
blandt andet via spiseaftener.
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Mariehønen har blandt andet fokus på ”medarbejdernes faglige niveau og engagement”, og især på formidlingen af dette.
Solstrålen har som et af fokuspunkterme ”fri for mobberi”.
Påfuglen vil især lægge vægt på modtagelse og aflevering af børn.
Galaxen vil især arbejde med” forældreinddragelse og synliggørelse
af pædagogikken”.
Smilehullet har som et af fokuspunkterne ”styrkelse af samarbejdet
med skolen” for at skabe større sammenhæng i børnenes skole og
fritidsliv.
Basen har fokus på blandt andet ”mere forældreinddragelse” og opretter et forældrekontaktudvalg.
Bestyrelsen vil gerne følge arbejdet, og se om der er ændringer om
to år.
Spørgsmålene i undersøgelsen bør måske justeres, oversættes eller
omformuleres, da bestyrelsen oplevede at de ikke i alle tilfælde var
korrekte i forhold til organisationsformen, og i flere tilfælde så ud til
ikke at være forstået.
Uanset brugertilfredshedsundersøgelse eller ej, er det vigtig at holde fokus på dialogen med forældrene.
Bestyrelsen tog herefter orienteringen om brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning.
4. Sammenlægninger i ferierne:
Alle huse har lukket i uge 29.
Solstrålen og Mariehønen er sammen i Solstrålen de tre dage før
påske og i ugerne 28, 30 og 31.
Påfuglen og Polarstjernen er sammen i Påfuglen i ugerne 28 og 30.
Smilehullet og Galaxen er sammen i ugerne 30 og 31.
Alle forældre får brev om vigtigheden i, af hensyn til planlægningen,
at give besked om hvornår deres børn holder ferie eller fri. Det tilstræbes, at der hele tiden er kendte ansigter på arbejde i husene –
og gerne opsat kopibilleder af gæstehusets medarbejdere i gæstehuset.
Orienteringen taget til efterretning.
5. Nyt fra og omkring dagplejen:
Dagplejen i Nivå er nu en del af Børnehusene Nivå.
Lillian, der er tilsynsførende pædagog både i Humlebæk, Kokkedal
og Nivå, fortsætter med det.
Der har været og er stadig et tæt samarbejde mellem dagplejen og
Solstrålens vuggestue, og det er Susi – daglig leder i Solstrålen der
via Lillian holder kontakten med dagplejerne. Der er pt tre dagplejere, men til april forventes Susanne - udlånt dagplejer i Solstrålen,
igen at være dagplejer. Der er børn på ventelisten.
Dagplejen er med i ”Byg din by” sammen med Solstrålen.
Orienteringen taget til efterretning.
6. Orientering om forventede antal kommende skolestartere:
Der er i Nivå 95 kommende skolebørn. Der er 16 der skal på privatskole, så vi forventer at 79 børn skal fordeles på vores fritidshjem.
Alle 3.klassebørn på fritidshjem overflyttes automatisk til Basen,
med mindre forældrene melder dem ud med to måneders varsel.
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Orienteringen taget til efterretning.
Drøftelser:
6 Høring om ændrede styrelsesvedtægter:
Styrelsesvedtægterne skal ændres nu hvor dagplejen er en del af
områdeledelserne. Dagplejen er dog ikke omfattet af de samme
lukkedage. Antallet af forældre i bestyrelsen vil fortsat være på
max. 9.
Der er en overgangsperiode frem til næste valg i efteråret, hvor
dagplejen fortsat har en medarbejder og en forælder i bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer skal bestå af en bred vifte i forhold til aldersgrupperne, og arbejde for det samlede område.
Bestyrelsen er enig om, at de foreslåede ændringer, der alene vedrører konsekvensændringer som følge af strukturændringen, ikke
giver anledning til bemærkninger og bemyndigede formanden til at
sende høringssvaret inden 8. februar 2015.
7. Årsplan i udkast:
Årsplanen lægger sig op af direktionens ledetråde. Årsplanen er
ambitiøs, men ikke langt fra virkeligheden.
Bestyrelsen besluttede med ledelsens tilslutning at årsplanen er til
bestyrelsens gennemsyn med indsigelsesret frem til 01.02.15.
De forskellige grammatiske fejl rettes inden den sendes til forvaltningen.
8. Pædagogisk læreplan – midtvejsevaluering:
De pædagogiske læreplaner fortæller om, hvad og hvordan vi arbejder med temaerne, men ikke hvordan man måler.
Bestyrelsen godkendte midtvejsevalueringen efter drøftelser.
9. Budget 14 og 15:
Budgettet for 2015 og de foreløbige tal for 2014 blev gennemgået.
Børnebeløbet til aktiviteter er det samme som sidste år, men frit og
klub bestemmer selv i år, hvor mange penge der går til aktiviteter,
og hvor mange der går til bespisning.
Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.
10. Spil på IPhones og iPad:
Fritidshjemmenes og klubbens egne Ipads som børnene anvender,
har kun spil med pædagogisk sigte.
En del børn har egne iPhone og iPads med hjemmefra. Her er det
forældrenes ansvar, hvilke spil der er på.
Bestyrelsen fandt det nødvendigt, at der til forældrene sker en opfordring til at se på, og tage ansvar for deres børns spil og øvrige
brug af iPhone og iPad. Et udkast til skrivelse til forældrene er klar
til næste bestyrelsesmøde.
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11. Kommissorium for samarbejde mellem fritidshjem/klub og
foreningslivet:
Bestyrelsen vedtog at lave en pressemeddelelse om den indgåede
samarbejdsaftale mellem Børnehusene Nivå og foreningslivet. Formanden udarbejder et udkast til godkendelse pr. mail i bestyrelsen.
Kommissoriet for samarbejdet blev godkendt og taget til efterretning.
12. Fremmødekontrol på fritidshjem:
Fritidshjemmene bruger stadig alt for megen tid på børn der ikke
kommer, hvor der ikke er givet besked om at de holder fri. Fritidshjemmene undersøger om børnene har været i skole, ringer hjem
eller til forældrenes arbejde, hvis de oplyst telefonnumre passer.
Ofte er svaret ”Ups – vi har glemt at melde fra på Mit Børnehus”.
Skolen ringer ikke, når et barn ikke møder op.
Bestyrelsen tog efter drøftelser følgende beslutning:

Fremmødekontrollen afskaffes fra 01.05.15.

De nye skolebørn hentes i skolen nogle få uger efter skolestart.

Forældre er altid velkomne til at kontakte daglig leder ved
et evt. særligt behov.

Alle forældre får via Mit Børnehus og papir, besked om ændringen.
13. Flytning af bestyrelsesmøde 28.05:
Næste bestyrelsesmøde er 26.03., men da der skal afsættes 1 ¾
time til besøg af konsulenter kan vi ikke nå så meget andet. Derfor
er der indlagt et ekstra møde 05.03.15 kl. 17.30.
Bestyrelsesmødet 28.05 flyttes til 20.05.
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