Referat fra bestyrelsesmøde
26.11.2015

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Lærkereden
Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 07.12.15

Velkommen til Lasse, Winnie og Rebecca – nyvalgte til bestyrelsen.
Farvel og tak for den store indsats til Stina og Eva.
Afbud fra Lise, Bente, Ivan og Lars.
Referent Kate.
Dagsorden.
1. Bestyrelsens arbejde og bestyrelsens konstituering:
Karsten og Jane fortalte om bestyrelsens kompetencer, der også er at finde i Styrelsesvedtægterne, der var vedhæftet dagsordenen. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i
møder. Personalesager og børnesager er ikke et anliggende for bestyrelsen.
Det er vigtigt at fremhæve, at der arbejdes med overordnede principper og ikke enkeltsager såsom rod i garderoberne m.m. Bestyrelsen har hidtil altid arbejdet flittigt og positivt med alle de ting, den en blevet præsenteret for.
Bestyrelsen består af ni forældre, en medarbejder fra klub, en medarbejder fra fritidshjemmene, en medarbejder fra 0-5 års husene - alle med stemmeret. Derudover deltager en medarbejder fra dagplejen, områdeleder Jane, Susanne fra Galaxen og Kate fra
Lærkereden – alle uden stemmeret.
Bestyrelsen er underlagt tavshedspligt, og der kan derfor ikke meldes forskellige holdninger ud fra møderne. Der skrives udførlige referater, som viser bestyrelsens beslutninger med begrundelser.
Bestyrelsen konstituerede sig med Karsten Warming som formand og Helle Bosselmann
som næstformand.
Formanden blev herefter bemyndiget til, sammen med Jane, at kunne svare forældre,
forvaltning og politikkere uden at holde bestyrelsesmøde først, men så vidt muligt med
høring af alle i bestyrelsen via mail.
Informationer:
2. Nyt fra formanden, Jane og området:
Karsten er ved at etablere et formands-samarbejde med de øvrige områder. Forventeligt skal de mødes ca. en gang i kvartalet. Samarbejdet er lavet som en forening, og alle er fortsat undergivet tavshedspligt.
Interessegruppen, der har udarbejdet forslaget om etablering af natursti, aktivitetsområde m.v., har været inviteret til møde med politikerne. Forvaltningen har sammen med
FDF og Susi og Jane haft første indledende møde om skovbørnehavens mulige placering
i Lerhytten. Endnu er der ikke truffet nogen beslutning om skovbørnehavens endelige
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placering. Der er kommet høringssvar fra FDF spejderne om skovbørnehavens mulige
sambrug af spejderhytte.
Jane berettede om det kommende arbejde med forebyggelsespakkerne, der handler om
hvordan medarbejderne forholder sig til arbejdsmiljøet. Der skal arbejdes med de forhold, vi ønsker bedret, og det hænger fint sammen med arbejdet, der skal sættes i
gang i forhold til trivselsmålingen.
”Mit børnehus” er lukket. Der kommer forhåbentligt et nyt system i begyndelsen af
2016. Der pågår pt undersøgelser om persondatasikkerhed m.v., således at det nye system fuldt ud lever op til de krav, der henhører under en kommunes håndtering af datasikkerhed.
Vi har faldende børnetal i fritidshjemmene og i klubben. Der er ligeledes faldende børnetal på Nivå Skole. Når vi kender tallet for indskrevne børn til fritidshjem og klub
01.05.16 og antallet af overflytninger/udmeldelser, vil vi begynde at arbejde med fremtidsscenarier for fritidshjem og klub. Forventeligt er vi nødt til at tilpasse kapaciteten.
Jane orienterede om, at Susi ikke længere skal være daglig leder af Solstrålen, men i
stedet arbejde med den samlede pladsanvisning, ledelse af dagplejen, andre opgaver
og arbejde som pædagog i Påfuglen to til tre dage om ugen. Susi glæder sig. Der vil
blive slået en stilling op efter en ny daglig leder.
Påfuglen og Solstrålens medarbejdere har fået uddannelse i ”Klog med sprog”. Uddannelsen er et led i en større indsats omkring børns sprogtilegnelse, da vi har mange
børn, der ikke er på højde med det forventelige, når de starter skole. Til efteråret bliver
det Mariehønen og Polarstjernens tur. I løbet af 2016 søsættes yderligere et større
kommunalt projekt ”Sproggaven”, som vi alle skal arbejde med af samme årsager. Generelt er Børnehusene i gang med en massiv indsats omkring sprogarbejdet, og har 2
sprogpædagoger, der udelukkende arbejde med at understøtte dette arbejde.
3. It-frivillighedshjælp – nye ideer:
En del forældre har brug for hjælp til at komme i kontakt med kommune, komme på eboks, bruge netbank m.m. Sammen med frivillighedscenteret arbejdes der på at skabe
en platform i primært Påfuglen bemandet af frivillighedscenteret, så medarbejderne i
Påfuglen ikke involveres i fx forældrenes økonomiske forhold.
4. Status på Skovbørnehaven.
Foreningen, der ejer Vidnæsdam, har modtaget opsigelsesbrev fra forvaltningen vedr.
skovbørnehavens brug af hytten. Opsigelsen gælder fra 30.4.2016. Frem hertil vil børnene fortsat kunne benytte hytten og blive kørt til Vidnæsdam i bus.
Skovbørnehaven er tildelt en ekstra normering, der ligeledes ophører 30.4.2016.
Der er endnu ingen endelig afklaring på skovbørnenes fremtid. Det forventes, at der
kan skabes et sambrug omkring Lerhytten. Sikkert er det, at de børn der går i skovbørnehaven fortsat vil få tilbudt et aktivt udeliv.
Omkring Lerhytten pågår drøftelser mellem FDF, ledelsen, en medarbejder og forvaltningen om sambruget, og om de tiltag, der bør etableres for at skabe de bedste rammer for børnenes anvendelse af hytten og området.
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Medarbejderne i skovbørnehaven er positive overfor ideen og ser allerede fordele i, at
de store børn kan cykle derned, de mindre kan bruge løbecykler, og de mindste kan køres i ladcyklerne.
I forbindelse med ”Fremtidens Fredensborg” og ”Byg din by” er der forældre, der arbejder med ønsket om en naturlegeplads ved Lergravene. Naturlegepladsen skulle kunne
bruges af alle interesserede, og skovbørnehaven kan være en naturlig del af dette, men
det er ikke et arbejde Børnehusene Nivå deltager i, og altså heller ikke en del af arbejdet med fremtidens skovbørnehave på nuværende tidspunkt.
5. Nyt koncept for Pædagogiske Læreplaner.
Forvaltningen er i gang med at udarbejde et nyt koncept for De Pædagogiske Læreplaner. Konceptet forventes færdigt i løbet af 2016. Der skal derfor først aflevere nye pædagogiske læreplaner i starten af 2017.
Inden da pågår selvevaluering i forbindelse med kvalitetskonceptet og pædagogisk tilsyn. Derudover skal der fortsat udarbejde ny årsplan i forhold til de Kommunale Ledetråde, der hvert år revideres og nyskabes. Yderligere er der uanmeldte tilsyn, foretaget
af pædagogiske konsulenter. Vurderingerne fra disse tilsyn, samt selvevalueringerne vil
indgå som data i Kvalitetsrapporten for Fredensborg Kommunes dagtilbud 2016.
6. Budget 2015 – status:
Trods indefrysning af en del af de overførte midler mellem 2014 og 2015 holder Børnehusene Nivå skindet på næsen i år. Der har været meget nøjsomhed i indkøbene, og
der er hele tiden holdt øje med forbruget. Det har været kravet og forventningen til styringen af økonomien, således at alle områder er med til at sikre kommunens samlede
økonomiske udfordringer for 2015. Kommunekassen har ikke haft det godt i år, så for
at undgå administration fra ministeriet, skal der ikke bruges penge til andet end det absolut nødvendige.
Der er dog ting, man ikke er herre over. Ovnene i de madproducerende køkkener er
slidte og skal skiftes inden jul i to af husene, og de sidste skiftes i det nye år. Selvfølgelig skal der sørges for, at det er muligt at lave både varm og kold mad.
Bestyrelsen udtrykte ros for den effektive styring af økonomien, men udtrykte også bekymring for, at besparelserne har ramt meget hårdt. Bestyrelsen vil derfor fortsat have
fokus på området omkring besparelser og yderligere tiltag til mulig forbedring af mulighederne for at undgå eller minimere følgerne af besparelserne.
7. Sygestatistik i området:
Sygestatistikken blev sendt rundt. Børnehusene Nivå har en meget lav fraværsprocent,
og Børnehusene Nivå indgår/fremhæves i direktionens ledetråde for 2016, for vores
konsekvente og strukturerede måde at arbejde med sygefraværet.
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Drøftelser:

8. SFO’ eller Fritidshjem:
På sidste bestyrelsesmøde forhåndstilkendegav bestyrelsen en beslutning om at afslå
muligheden for at deltage i forsøgsordning omkring SFO. Til dette møde var de relevante bilag modtaget fra forvaltningen, så de kunne danne grundlag for en endelig beslutning. Karsten ønsker bestyrelsens samtykke til at sige nej til forsøgsordning med SFO
og ja til at skrive læserbreve til aviserne.
I formandsgruppen er det drøftet, hvad der vil ske, hvis alle områder siger nej.
Ingen i bestyrelsen ønsker, at fritidshjem bliver SFO´er – heller ikke som forsøgsordning.
Jane sender svaret – et stort nej, til forvaltningen.
Formanden blev bemyndiget til at meddele de øvrige områder Børnehusene Nivås beslutning og til at udsende pressemeddelelse/læserbreve.
9. Opfølgning på dialogmødet:
Denne gang var dialogmødet anderledes, især fordi der var borgere med til planlægningen. Det handlede denne gang om fornyet forældresamarbejde. Børnehusene Nivå ved
Susanne og Maria fortalte om projektet ”Forpligtende Fællesskaber”, som har været en
stor succes. Flere foreninger oplever flere indmeldelser på baggrund af dette projekt.
Hvert område og skole holdt oplæg på dialogmødet om et konkret projekt, de arbejder
med i forhold til forældresamarbejdet.
Det er vigtigt, at Jane melder tilbage til forvaltningen, at det har været et godt koncept
denne gang. Det gav bestyrelsen noget med hjem at arbejde med – særligt etablering
af en forældreforening vakte nysgerrighed. Bestyrelsen vil meget gerne være med til en
planlægning af fremtidige dialogmøder igen.
10.Opsparede fritidstidshjems/klubtimer:
Fritidshjemmene har brugt alle de opsparede timer til storgrupper, julemarked, loppemarked m.m.
Klubben har brugt flere timer i weekender, dels for at køre nogle arrangementer færdige og dels i håb om at holde børnene længere i klubben. Der er dog stadig rigtig mange
børn, der udmeldes i løbet af året.
I starten af 2016 skal bestyrelsen se på klubbens åbningstid, så der måske kan opspares flere timer til weekender.
Ud over klubbens eget liv er der også samarbejdet med de andre klubber i kommunerne. Bestyrelsen ønskede, at kontaktforældregruppen i Basen er med til at undersøge,
hvilke åbningstider og aktiviteter der er brug for. Kan det også være en mulighed, at
frivillige forældre deltager i arrangementer?
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På næste bestyrelsesmøde drøftes en eventuel ændring af klubbens åbningstid på baggrund af en undersøgelse omkring fremmøde og omkring aktivitetsbehov.
11.Spil på Iphones og Ipads:
Punktet udsættes til et møde, hvor Lars, der har opgaven med at udarbejde et forslag
til en ”anbefaling” eller en ”strategi”, kan gennemgå materialet, han har sendt som udkast.
Forældre skal altid huske, at hvis de giver deres børn mobil og tablet med netadgang,
så er det et forældreansvar, hvad børnene har mulighed for at finde, se og downloade.
Medarbejderne må ikke tage mobiler og tablets fra børnene og har heller ikke mulighed
for at følge med i børnenes færden på nettet. Yderligere er det vigtigt at pointere, at
Børnehusene Nivå ikke har et net, børnene kan færdes på eller få adgang til.
Det er forældrene, der skal indstille til de tjenester, der må være tilgængelig for børnene.
Hvis der florerer historier om uhensigtsmæssig brug af internettets muligheder, så henvend jer til huset. Her vil den daglige leder altid kunne vejlede forældre og børn i færden på nettet.
12.Mødedatoer næste år:
25. januar
1. marts med deltagelse af Borgmesteren
20.april
6. juni
5. september
13. oktober
21. november
Alle dage kl. 17.30 – 20.00. Der serveres lidt mad til alle møder.
Forældremødet afholdes evt. 2. november.
13.Drop mob.:
Der er allerede udsendt en del materiale, og bestyrelsen skal komme med indspark til
en antimobbestrategi sammen med bestyrelsen fra Børnehusene Kokkedal, og bestyrelserne fra Nivå og Kokkedal skole.
Punktet blev udskudt, da den fremskredne tid gjorde, at materialet ikke kunne nås behandlet tilfredsstillende.
14.Evt.:
Til dette møde var der rigtig mange bilag. Det aftaltes, at nummerere eller navngive bilagene tydeligere.
Sygefraværsstatistikken ønskes vist på den store skærm, for at mødedeltagerne kunne
se det ordentligt.
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Hvis forældre i bestyrelsen modtager forældrehenvendelser, skal de straks sende dem
videre til både Karsten og Jane. De vil så sammen udarbejde et svar, der udover svar til
afsenderen også sendes til alle repræsentanter i bestyrelsen.
Karsten er ked af, at han under formandens beretning på forældremødet glemte at takke alle medarbejdere i Børnehusene Nivå for deres store indsats i hverdagen. Bestyrelsen besluttede, at Karsten skal udarbejde en hilsen til medarbejderne på bestyrelsens
vegne, der udsendes sammen med Janes hilsen på vegne af ledelsen.
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