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Dato:

Bestyrelsesmøde
den 22. marts 2017
i Lærkereden

Dagsorden.

Jeanette, ny daglig leder i Polarstjernen samt Linda, daglig leder i Basen deltog.
Orientering:
1. Nyt fra Formanden
Formanden var en del af ansættelsesudvalget til daglig leder i Polarstjernen.
Formanden har hørt om budgetkataloget, og vil ved at spørge, sikre sig at politikerne stadig fastholder, at der ikke indføres SFO i stedet for fritidshjem.
2. Nyt fra Området:
a) Budgetkatalog:
Hoved-MED har ønsket at medarbejderne deltager i udarbejdelse af forslagene
til kataloget.
Hvert område skal komme med 3-6 forslag, og det skal fremgå hvor mange
penge og medarbejdere, der kan spares eller om rokeres.
Der er som udgangspunkt ikke tale om besparelser, men effektiviseringer og
optimeringer.
Processen skal ikke være færdig før sidst i maj.
Det forventes, at der kommer en høringsrunde som bestyrelsen deltager i.
b) Sprogambassadører i Nivå:
Biblioteket har søgt og fået 500.000 kr. fra Kulturfonden til understøttelse af
sprogtilegnelse.
Der er nedsat en styregruppe hvor Jane sidder og en arbejdsgruppe hvor Lotte
sidder.
Det handler om, hvordan alle interessenter i Nivå bedst muligt kan understøtte
børns sprogtilegnelse.
Der skal være en rød tråd mellem Børnehusene Nivå, Nivå Nu og bibliotekets
aktiviteter.
c) Lederkompetenceudviklingsdage:
Teamet har en proces i gang i området med overskriften ”Det professionelle
samarbejde”. Alle medarbejdere har siden efteråret haft fokus på temaet. Lederteamet arbejder videre med temaet på 4 temadage fordelt over 2x2 dage i
hh marts og maj.
d) Fælles personalemøde afholdt den 14. marts:
SOS modellen - Signs of Safety – som familieafdelingen arbejder ud fra, var
temaet.
Signs of Safety (forkortes SOS) anvendes i børnesager og har et overordnet mål
om at skabe samarbejde og partnerskab med familien om en løsning, der kan
skabe sikkerhed og trivsel for barnet. Sikkerhed betyder her en tilstand, hvor
bekymringen for barnets sikkerhed og trivsel er minimeret eller ikke er til stede
længere.
Medarbejderne gav mange positive tilbagemeldinger. Der var stor begejstring
for metoden.
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e) Naturgruppen:
Der er endnu ikke en tidsplan på plads for Møllevej.
Der er samarbejdsmøde mellem alle brugere af stedet i næste uge.
Cyklerne bliver igen flittigt brugt til ture i nærområdet, og til Lærkereden.
f)

Sygefravær:
Sygefraværet er heldigvis dalende, trods årstiden for Influenza.

3. Nivå Nu og prækvalifikation og samarbejde:
Børnehusene Nivå skal samarbejde med og medfinansiere Nivå NU.
Vi deltager ikke med penge, men i form af medarbejdere der samarbejder med
Nivå Nu. Det kan ex. være medarbejdere og Børn fra Basen der sammen med Nivå
Nu spiller/træner fodbold. De endelige samarbejdsflader er endnu ikke tilrettelagt.
En del af de børn der kommer i Nivå Nu, gør det fordi der ikke er andre steder at
gå hen, uden at det koster penge.
Drøftelser:
4. Indledende drøftelser i arbejdsgruppen om temadag for bestyrelsen den
19. maj:
Det bliver et socialt arrangement fredag eftermiddag og aften, hvor vi får talt med
hinanden om kompetencer m.m.
Vi mødes kl 15, og der er en hjemmeopgave der skal løses inden dagen.
Fritidshjemsstrukturen er på programmet i forskellige scenarier om eftermiddagen.
Inden middagen tales også om hvilke ideer vi har til fremtidens Nivå.
5. Evt.
Der er stadig problemer med ferie/fri meddelelser i FAMLY.
Kodeks for adfærd på FAMLY er lagt ud.
Der er hentet en del fejltryk og for mange trykte postkort og plakater fra Nivågård
Malerisamling.
Dagplejen deltager ikke længere som gæs på bestyrelsesmøder, idet dagplejen
fortsat er repræsenteret af 0-5 års husene.
6. Klublivet efter Basen.
Jesper Lange fra Nivå klub orienterer om klublivet efter Basen, samt orientering om
forsøg på fremtidigt samarbejde:
Jesper har fokus på ungdomsklublivet. Tilbuddet til børnene efter Basen er ungdomsklub, og der er ungdomsskolen på Møllevej, Klub 2990 samt Cafeen på Nivå
Skole Nord.
Der er mange på Møllevej til festerne men ellers ikke. Møllevej ligger midt mellem
Kokkedal og Nivå, med mørke stier.
Klub 2990 er for alle børn, men benyttes ”kun” af børn fra det nærmeste område.
Hvordan kan der bygges bro mellem Basen og Cafeen? Kan børnene blive i Basen
til og med 7. kl.?
Cafeen har åbent kl. 14.30 – 17 og lukket i alle skoleferier.
Relations-arbejdet er i fokus.
Bestyrelsen drøftede forskellige indgangsvinkler til at få skabt interesser hos de unge.
Basen arbejder med forpligtende fællesskaber med succes - eks. rollespil.
Børnene i Basen skal hjælpes med at finde ud fa, at der er et tilbud efter Basen og
tilbuddet vil være mere synligt hvis det er på samme matrikel – eksempelvis ved at
Cafeen fra skolen flyttes til Basen.
Vi skal huske, at Ikke alle børn behøver at komme i klub. En del børn og unge har
mange andre klubinteresser eks. Håndbold, badminton fodbold og meget andet.
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Bestyrelsen lyttede og spurgte interesseret ind, og tog orienteringen til efterretning.
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