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Orientering:
1. Nyt fra formanden
Formanden orienterede om at alle områder siger nej tak til SFOforsøgsordningen. Der arbejdes på en fælles pressemeddelelse om dette.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2. Nyt fra områdeleder
Vi har afleveret madplaner og indkøbsfakturaer (november til januar) for
indkøb af mad til frokostordningerne i 0-5 års husene til forvaltningen. Det
skal bruges til byrådsmødet i februar, hvor der forventes at DF fremsætter
ønske om et punkt omhandlende behov for, at svinekød er repræsenteret i
frokostordningerne. I Børnehusene Nivå er køkkenpersonalet uddannede,
og arbejder efter sundhedsstyrelsens- og fødevarestyrelsens retningslinjer
for sund og lødig mad til børn i alderen 0-5 år. Her er alle former for kød
repræsenteret.
Bestyrelsen tilkendegav at det er dens opfattelse, at det er at springe over
køkkenmedarbejdernes kostfaglige uddannelser. Bestyrelsen besluttede
derfor, at Maria laver udkast til brev til Byrådet, med en undren over overspringelse af køkkendamernes kostfaglige uddannelse.
Katrine Fischer starter 1. marts som daglig leder i Solstrålen. Bestyrelsen
har været repræsenteret af formanden i ansættelsesudvalget. Bestyrelsen
ytrede ønske om at Katrine kommer forbi til et bestyrelsesmøde for at hilse
på. Jane lovede at dette vil ske.
Skoven har samlet juletræer og fået presseomtale. Skoven ønsker også
gerne at have høns, da det er en del af ”Det grønne flag”. Foreløbigt er beslutningen om hønsehold udskudt, da Katrine skal være med til at beslutte
dette.
Camilla og Lotte (de 2 sprogpædagoger) har lavet en ”sprogfolder” til forældre og en til medarbejdere.
Vi investerer i nye rottefælder, hvor der ikke bruges gift - til alle huse.
Alle huse har nu røg/brandalarmer, der går til kommunen, men vi skal dog
stadig selv ringe til brandvæsenet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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3. Nyt digitalt system som erstatning for ”Mit Børnehus”
FAMLY hedder det nye system. Medarbejderne er orienteret og har prøvet
det. Det virker lidt på samme måde som Facebook.
Alle forældre får en mail (på den mail adresse, der var oplyst i Mit Børnehus) med oplysninger om det nye system, og hvordan de skal forholde sig.
Forældre med børn i forskellige huse i Børnehusene Nivå, kan nøjes med at
gå ind et sted.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med glæde og venter spændt
på at det nye system kommer i drift.
4. Proces ved referater fra bestyrelsesmøder
Processen omkring bestyrelsesreferaterne er at Kate skriver referatet umiddelbart under og efter mødet, Jane retter til og videresender til Karsten, der
igen retter og sammen med Jane godkender referatet.
Derefter sendes referatet videre til godkendelse i bestyrelsen. Er der ikke
kommentarer omkring forståelsen, offentliggøres referatet efter 4 dage. Referatet er et orienteringsreferat som indeholder oplysninger om bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om at bestyrelsen er enig heri.
5. Orientering om trivselsundersøgelsen fra efteråret:
Fredensborg Kommune har benyttet firmaet ”Great place to work”. Flere af
spørgsmålene kunne dog forstås på mere end en måde, og det kan ses i resultatet.
Børnehusene Nivå ligger pænt i forhold til det samlede resultat i Fredensborg Kommune.
Jane gennemgår det enkelte hus resultat med daglig leder og lokaludvalgsrepræsentanten i huset.
Ledelsesteamet arbejder med den samlede rapport.
Fokusområdet for alle husene er arbejdsmiljø, hvilket falder fint sammen
med arbejdet med det kommende arbejde med forebyggelsespakkerne, og
de jævnlige APV justeringer.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Drøftelser:
6. Skovbørnehaven – hvor er vi?
Endnu ved vi ikke hvor skovbørnehaven kan være i stedet for Vidnæsdam.
Lærkereden kan være en start indtil det er endeligt besluttet, om, hvor og
hvordan vi kan være eks. i Lergravene.
Det udarbejdede udkast til høringssvaret blev gennemgået og redigeret.
Bestyrelsen besluttede at høringssvaret fremsendes til forvaltningen, hvilket
er sket i forlængelse af mødet.
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Bestyrelsen besluttede endvidere at høringssvaret sendes til forældrene i
skovbørnehaven til orientering i henhold til de løfter der tidligere er afgivet
til forældrene.
7. Årsplansarbejdet
Da der sker en organisationsændring i kommunen skal årsplanen først afleveres 29. april.
Vi vil blandt andet arbejde med sprog og sproggaven, FAMLY – erstatningen
for Mit Børnehus, drop mob for fritidshjem og klub, digitalisering og meget
mere.
MED udvalget er kommet med input, og senere inddrages alle øvrige medarbejdere.
Børnehusene Nivå forventer sig meget af processen.
Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning og glæder sig til at blive
holdt orienteret, samt godkende årsplanen.
8. Budget 2015 og 2016
Børnehusene Nivå har i 2015 levet op til kommunens forventning om ikke
at bruge for mange penge, af hensyn til kommunens kassebeholdning. Der
er derfor penge til overførsel i 2016, og det forventes at både de indefrosne
overførsler og de nye kommer på budgettet i 2016.
Bestyrelsen ytrede tilfredshed med at ledelsen har haft godt styr på økonomien selvom det har været hårdt for Børnehusenes drift.
Bestyrelsen besluttede, efter gennemgang af budgettet for 2016, at opfordre ledelsen til at
 Husenes aktivitetsbudgetter øges i 2016.
 Opkvalificering af legepladserne.
 Maling af de huse der trænger.
 Evt. oplægsholdere til forældremødet, de fælles personalemøder og
den fælles pædagogiske dag.
 At etablere trådløst netværk.
Bestyrelsens opfordringer skal ses i lyset af, at bestyrelsen anerkender at
2015 har været et økonomisk hårdt år, og at bestyrelsen følgelig mener at
der bør afsættes yderligere midler til opsamling på nogle at de ting som har
været ”sparet” på i 2015.
9. Planlægning af indhold til Borgmesterbesøg den 1. marts:
I forbindelse med borgmesterens besøg på bestyrelsesmødet den 1. marts
2016, skal der fremsendes oplysning til forvaltningen om, hvilke forhold bestyrelsen ønsker at drøfte med borgmesteren.
Bestyrelsen meddelte at bestyrelsen gerne vil gerne tale om:
 Fremtiden for skovbørnehaven.
 Hvordan får vi sammen alle de gode kræfter der er i Nivå i spil?
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Hvordan skaber vi sammenhængskraft, der kan bane vejen for det
gode i Nivå, så oplevelsen af Nivå er en attraktiv by?

Jane giver beskeden videre.
10.Drop Mob:
Punktet blev udsat til næste møde.
11.Spil på IPhones og Ipads:
Lars gennemgik det fremsendte udkast til en forældrevejledning.
Bestyrelsen mener at forældre bør:
 Være helt klar på, at ansvaret for medbragte mobiler og tablets er et
forældreansvar – ikke fritidshjemmenes eller klubbens.
 Indholdet på og brug af mobiler og tablets er et forældreansvar – ikke fritidshjemmenes eller klubbens.
 Følge aldersvejledningerne.
 Holde øje med tidsforbruget.
 Holde øje med tidspunkterne, hvor børnene bruger de digitale medier, så det ikke bliver for sent på dagen.
 Holde øje med, at børnene ikke glemmer vennerne i dagligdagen.
 Holde øje med og evt. lukke for uhensigtsmæssige apps.
Vejledningen tilrettes og udarbejdes som en folder, og bestyrelsen vil opfordre skolen til at være med i vejledningen. Der vil i vejledningen også være links til nyttige steder med mere viden.
12.Evt.
Skovbørnehaven planlægger en afskedsdag på Vidnæsdam. I den forbindelse vil bestyrelsen sammen med ledelsen og forældre, der modtager invitationen blive inviteret. Arrangementet er planlagt til den. 27. april kl. 14 – 17.
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