Referat fra bestyrelsesmøde
27.04.2016

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Lærkereden
Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 06.05.16

Orientering:
1. Nyt fra Formanden:
Mail fra borgmester angående skoven, den er videresendt til alle i bestyrelsen.
Invitation forældre fra Bupl (Rikke Krog Henriksen – fællestillidsmand i Fredensborg Kommune) til at deltage i demonstration den 12. maj foran rådhuset om regeringens forventede prioriteringsbidrag.
Orienteringen fra formanden taget til efterretning.
2. Nyt fra området:
Skoven har i dag sagt farvel til Vidnæsdam. Der var et godt fremmøde og det blev
til et hyggeligt farvel.
Vi søger 3 pædagoger til kombinationsstillinger mellem skole og fritidshjem, heraf
den ene som barselsvikar. Vi mangler pædagoger på fritidshjemmene, og håber
børnetallet ikke daler, så der skal reguleres på medarbejderne i medhjælpergruppen.
Fremskudt myndighed i Lærkereden = sagsbehandler og psykolog fast i Lærkereden. Ejendomscenteret har været og se på mulighederne for en mindre ombygning, så der bliver plads til alle. Et tættere samarbejde med familieafdelingen giver en langt hurtigere og bedre indsats, når man let kan stikke hovederne sammen.
Dækningsprocenterne for Nivå blev gennemgået i sammenligning med de andre
områder. Vores vuggestuebørn starter ofte først, når de er to år. Det er sent ift.
den sproglige udvikling, som er en af de store udfordringer for en del børn. Derudover er der en del børn, der vælger Basen fra og går i Nivå Nu, som er gratiseller ingen steder. Vi er lige nu i undersøgelsesfasen af muligheder for indsatser,
og for at afdække de mere specifikke årsager for fravalg eller sent tilvalg. Indsatser, der er drøftet som muligheder er:
Tidligere og mere specifik indsats fra kommunes to-sprogs koordinator til
hjemmegående mødre.
Dagplejen besøger mødre- gruppen i Nivå Nu.
Påfuglen kan evt. deltage i nogle af arrangementerne i Nivå Nu.
Sundhedsplejerskerne kan også bane vejen for tidligere indskrivningen.
Åbent hus i vuggestuerne - tag din veninde/ bekendte med den nye lille
baby med på besøg.
Større samarbejde med klubtilbuddet i Nivå Nu (Nivå Nu er gratis) for at
få flere til også at benytte Basen.
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Vi tænker en del over brugen af FAMLY. Det er daglig leder, der svarer forældre,
og FAMLY er ikke et debatforum. Vi dokumenterer aktiviteterne i blandt andet fotos, for at synliggøre den pædagogiske praksis og ikke nødvendigvis børnene. Vi
lægger på Famly max. En gang om dagen, og det er på Famly at alle aktivitetstilbud og informationer ligger.
Orienteringen fra områdelederen om nyt fra området taget til efterretning.
3. Status på projekt ”DropMob”:
Første udkast for hvordan strategien for arbejdet med ”Drop mob” skal være samskrevet med skolen. Der kommer en handleplan ved siden af. Der er en lang række tiltag, hvor blandt andet fællesmøder med skolen er et tiltag, og giver mening i
forhold til antimobning. Den endelige strategi forventes færdig inden sommerferien, og skal godkendes i Bestyrelsen.
”Drop mob” skal også udbredes til de øvrige områder.
Orienteringen taget til efterretning.
4. Status på børnetallet:
Antallet af vuggestuebørn er stadigt stigende, fritidshjemsbørnetallet daler lidt og
antallet af klubbørn daler meget. Vi har nedjusteret Basen med 10 børn og fritidshjemmene med 19 børn. Det har betydning for økonomien, men ikke mere end,
at vi kan ansætte et par pædagoger på fritidshjemmene.
Det er de små årgange der rykker ind i både fritidshjem og klub. Om nogle år er
det større årgange der kommer fra børnehaverne. Vi sørger hele tiden for, at regulere på medarbejdertimerne.
Orienteringen taget til efterretning.
5. Overførsel af økonomiske midler:
Overførslerne fra 2014, der blev indefrosset, er nu frigivet, og det samme er de
overførsler der er fra 2015.
Det betyder heldigvis, ar der nu er råd til at købe cykler samt sikkerhedstilbehør,
telte og soveposer til skovbørnehaven. Derudover flytter vi ”Rullepølsen” fra Vidnæsdam til Lærkereden, samt etablerer et bål-hus i Lærkereden.
Både den store og den lille bus synger på sidste vers, (de kørere dog altid fuldt
forsvarligt) så de skal udskiftes – dette foregår i tæt samarbejde med indkøbsafdelingen.
Medarbejderne vil gerne på flere relevante kurser og husene trænger i større eller
mindre grad til opgradering - herunder asfalten på Påfuglens legeplads, der trænger til renovering gerne med grønt.
Vi har brug for, hele tiden at have økonomi til vores to sprogpædagoger ifald tilskuddet stopper – da de aflaster stuernes pædagoger, og skaber samklang og
fælles kvalitet i det sproglige pædagogiske arbejde.
Orienteringen taget til efterretning.
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Debat:
6. Deltagelse i dialogmødet, samt indhold:
Dialogmødet afholdes 12. maj kl. 17.30 – 20.00 på Krogerup, og denne gang indgår aktiviteter fra områder og skoler. Børnehusene Nivå deltager med Katrine,
Mads og Signe fra skoven, der vil sørge for bål og for at interesserede kan snitte i
træ. Det skal gerne give et godt billede af hvad ”udeliv” for børnene kan være.
Bestyrelsen besluttede at fra bestyrelsen deltager Helle og Lise samt områdeleder
Jane.
7. Godkendelse af Årsplanen:
Årsplanen var vedhæftet dagsorden.
Vi har i år haft en anden proces end tidligere. Årsplanen er udarbejdet over direktionens ledetråde, og de skal give mening i de mål vi sætter i årsplanen. I forbindelse med udarbejdelsen deltog MED udvalget ½ dag sammen med lederteamet.
Efter udarbejdelsen inviterede Jane alle medarbejdere på tværs af husene til gennemgang, drøftelse og indspark. Det har været en god proces og givet mening.
Årsplanen skal være ambitiøs men opnåelig. Årsplanen skal ramme alle børn - dog
ikke i alle mål.
Bestyrelsen godkendte årsplanen i enighed.
8. Skovbørnehaven, den politiske proces:
Borgmesteren har sendt brev til bestyrelsen om processen for hvornår midlerne til
”Fremtidens Fredensborg” fordeles.
Først efter byrådsmødet i maj skal der arbejdes med fordelingen af Nivås andel.
Bestyrelsen besluttede, at det nu var tiden at minde politikkerne om, at der er en
skovbørnehave, der fortsat ikke kender konditionerne for fremtiden. Forældre i
skoven og Bestyrelsen vil skrive åbne læserbreve i en sober tone.
Der var forældremøde 5. April for skovens forældre. Der var en god og konstruktiv dialog, hvor medarbejderne fortalte om den nære fremtid med nyindkøbte cykler og tilbehør til disse, samt hvordan de tænker brugen af Lærkereden m.m.
Derudover var der mulighed for at stille spørgsmål. Forældrene blev opfordret til,
at rette henvendelse til ledelsen og ikke medarbejderne i skoven om spørgsmål i
forbindelse med fremtiden.
9. Spil på Iphones og Ipads. – Forældrestrategi.
”Handbook”, ”Forældreguide” og ”Vejledende IT” var vedhæftet dagsorden.
Lars eftersendte den nyeste version af Vejledende IT.
Bestyrelsen roste Lars for det store arbejde med pjecen som blev gennemgået.
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Bestyrelsen besluttede at efter få rettelser er den klar til trykkeriet, og at den
herefter bør udleveres til alle børn i Børnehusene Nivå, og ligge klar når der
kommer nye børn.
10.Basens åbningstider:
Basens åbningstid har været drøftet nogle gange. Af en ny fremmødestatistik
fremgår det, at der ikke er børn tidligt om morgenen i skoleferierne, men til gengæld flere børn, når der lukkes kl. 17.30.
Bestyrelsen besluttede derfor, at åbningstiden i skoleferier i Basen fremover bliver
Mandag – fredag kl. 9.00 – 18.00. Der vil så være timer i overskud, der bruges,
når Basen er på tur og kommer senere hjem end kl. 18. Derudover kan der også
holdes aftenåbent engang i mellem.
Hvis der er børn, der ikke kan være alene hjemme indtil Basen åbner kl. 9.00,
skal det aftales med fritidshjemmene, at de kan afleveres der.
11.Evt.:
Husk næste møde er 6. juni
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