Bestyrelsesmøde
den 31. januar kl. 17.30 – 20.00
i Lærkereden

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Lærkereden
Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 22.02.2018

Afbud fra Helle og Teresa.
Orientering:
1. Nyt fra Karsten Warming:
Intet nyt.
2. Nyt fra Området.
a) Medarbejderne tager ikke længere temperatur på børnene:
I følgekommunens Hygiejnepolitik, der findes på kommunens hjemmeside under sundhedsplejen står:
Måling af barnets temperatur:
Hvis et barn virker varmt og sygt, kan det være en god idé at tage
barnets temperatur før en evt. kontakt til læge. I dagtilbud er det ofte overflødigt, da barnets almentilstand er vigtigere end lige barnets
temperatur. De traditionelle rektal termometre (hale termometre) er
stadig de mest præcise, og et elektronisk det mest sikre, da det er
lavet af plast og ikke glas, som kan knække.
Er barnets temperatur over 37C om morgenen eller over 37,5C om
eftermiddagen, har barnet feber.
Kun de børn, hvor det kendes, at der kan forekomme feberkramper
tages der temperatur på.
b) Sygefravær:
I december 2017 havde vi en sygefraværsprocent på 4,4 og gennemsnittet for hele 2017 var på 4,5. Det er et lavt sygefravær, og
der arbejdes også hele tiden i husene med fraværet – Det skal ikke
forstås som at medarbejderne skal gå syge på arbejde. Det skal ingen.
c) Tilbagemelding fra mødet omkring udvikling i Lergravene:
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet vil se på hvad området kan og må bruges til. Michael fra bestyrelsen deltager.
d) Hjernen og Hjertet & Topi:
Systemet er lukket ned for øjeblikket, indtil der er hel klarhed over
sikkerheden i forhold til persondataloven.
e) Kommende samarbejde med sundhedsplejerskerne:
I forbindelse med budgetforliget i efteråret, er der tildelt midler til
sundhedsplejen, som i den forbindelse skal samarbejde med 0-5 års
husene i hele kommunen om den tidlige forebyggende indsats. For
Børnehusene Nivå betyder det, at sundhedsplejerskerne vil deltage i
nogle af hjemmebesøgene hos nye forældre, der endnu ikke har skrevet deres børn op til en plads i husene, eller hjemmebesøg, hvor det
giver, mening at bygge bro mellem forældre og institutionen.
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Drøftelser:
3. Budget 2017 og 2018:
Vi får overført 3% fra 2017 til 2018 = 1,2 millioner.
Budget 2018 er ikke helt på plads endnu, men kommer til at ligne budget 2017 = ca. 38 millioner.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Basen og samarbejdet med Cafeen.
BSU har anmodet om en status omkring klubstrukturen i Nivå på deres
møde i februar. I den forbindelse hænger det sammen med at søsætte
en forsøgsperiode på 2 år, hvor Cafeen flytter i Basen og de udvidede
aftentimer lægges for 5. klasserne og opefter. Derudover er der et ønske om at lukke tidligere en aften om ugen og gemme timerne til weekendarrangementer.
Ønsket fra området er at Bestyrelsen bakker op om forslaget, og giver
grønt lys til at gemme 3 aftentimer om ugen til andre arrangementer:
Bestyrelsen besluttede efter drøftelser at bakke op om forslaget.
Fra 1. august ser åbningstiden for et samlet fritids- og ungdomsklub fra
foråret 2018:
Basen/Nivå Café, på Basens matrikel:
Mandag:
14:00-18:00
Tirsdag:
14:00-18:00 / 18:00-21:00
Onsdag:
14:00-18:00 / 18:00-21:00
Torsdag:
14:00-18:00 / 18:00-21:00
Fredag:
14:00-18:00
I tidsrummet ml. kl. 14:00-18:00 kan alle medlemmer benytte tilbuddet
(både FK(fritidsklub), JK(juniorklub) og UK(ungdomsklub)).
I tidsrummet ml. kl. 18:00-21:00 er tilbuddet kun åbent for 5.klasser
(efter 1.maj) og 6.klasser (JK) – samt for UK´s brugere (6. klasser 1.
maj og opefter).
På særlige arrangement vil også 4.-5.klasser kunne deltage efter
kl.18:00.
5. Forslag om Grøn profil og justering i børnefordelingen i Solstrålen.
Efter omfattende drøftelser besluttede et flertal i bestyrelsen at bakke
op om forslaget.
6. Fødselsdage
Bestyrelsen besluttede at punktet udsættes til næste møde.
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7. Årsplanen
Bestyrelsen har fået fremsendt en uredigeret udgave. Når den er færdig
sendes den til godkendelse i bestyrelsen.
Ligeså sendes eventuelle forslag til indhold.
Bestyrelsen besluttede at godkende fremgangsmåden.
8. Dialogmøder
Der er udsendt datoer: den 23. maj og den 21. november.
Maria, Winnie, og måske Helle og Teresa deltager den 23. maj.
Michael, Karsten, Winnie og Maria deltager den 21. november.
9. Datoer for bestyrelsesmøder i 2018:
07.03. 2108
Bestyrelsesmøde
30.05. 2018
Bestyrelsesmøde
30.08. 2018
Bestyrelsesmøde
02.10. 2018
Bestyrelsesmøde
14.11. 2108
Bestyrelsesmøde
25.10. 2018

Forældremøde

10.Evt.:
Intet.
Kommende punkt på næste bestyrelsesmøde er et forslag om ny børnefordeling mellem fritidshjemmene, samt fødselsdage.
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