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Orientering:
1. Nyt fra Formanden
Oprindelig skulle vi mødes med skolebestyrelsen fra Nivå Skole efter bestyrelsesmødet, men det har ikke været muligt at aftale endeligt om mødet og et fælles afsæt,
hvorfor mødet udskydes på p.t. ubestemt tid.
Galaxen Vesthuset – det tidligere Lions Fritidshjem er nu endelig en kommunal bygning.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2. Nyt fra Området.
a) Akt-leder og daglig leder til Polarstjernen:
Pernille – daglig leder i Polarstjernen og AKT leder. Pernille skal nu være AKT for
alle huse i vores område samt de selvejende. Det betyder, at Pernille ikke længere
skal varetage opgaven som daglig leder i Polarstjernen. Vi søger en ny daglig leder
til huset, og der er samtaler i uge 8. Indtil der er ansat en ny daglig leder, vil Pernille fortsat varetage ledelsesopgaven.
b) Samarbede om hjemmebesøg for tidligere indskrivning:
Susi og Wenche (to sprogs konsulent) har været på hjemmebesøg hos familier,
hvor børnene endnu ikke er skrevet op til dagtilbud. Ca. 50 % af de besøgte familier har efterfølgende skrevet børnene op til dagtilbud. Wenche er nu gået på pension, og vi ved endnu ikke, hvem der overtager opgaven.
c) Årsplan på vej:
Årsplanen skal være klar 28. februar. Den er endnu ikke helt færdig. Bestyrelsen
får den sendt til godkendelse. Alle medarbejdere har i år deltaget i processen – i
den helt tidlige fase. Det betyder, at de mødes og kommer med input, og alle synes bedre om inddragelsen på dette helt tidlige tidspunkt.
d) Sproggaven:
Dialogisk læsning i udvidet form i 0-5 års området kører over 3 år i hele kommunen, og skal udvides til fritidshjem. Dog ikke så meget som hos de små.
e) Bus:
Endelig har vi fået vores nye bus. Bussen er leaset. Om fire år skal vi beslutte, om
vi vil fortsætte med at lease, købe eller have en ny bus.
f) Tanker om fritidshjem og børnestruktur.
Der er en skæv fordeling af børn i vores fritidshjem. Det gør, at vi meget overvejer
hvad den bedste struktur kan være. Det ulige børnetal gør integrationen vanskeligere og med færre børn, er der også færre medarbejdere, hvilket gør det svært at
opretholde et attraktivt tilbud. Den fremtidige struktur vil være et godt tema til en
bestyrelsesdag.
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g) Forældremøde i Basen:
Ca. 15 forældre mødte op, og de havde gode tanker og konstruktiv kritik. Hvordan
får vi fat i børnene? Skal vi ringe til de forældre der melder deres børn ud? Skal vi
lægge alle informationer fra Basen på skolen forældreintra? Skal vi arbejde på, at
børnene kan blive længere end til 6. klasse? Hvordan får vi forældrene på Famly?
Har Basen åbent på de rigtige tidspunkter? 7. 8. og 9. klasserne har Cafe et par
dage om ugen på skolen – kan de ikke lige så godt have det i Basen?
Der var mange spørgsmål, der kom mange tilkendegivelser og de fremmødte forældre var positive over de nye tiltag i Basen.
På næste bestyrelsesmøde inviteres Ungdomsskolen, så vi kan tale om et evt.
fremtidigt samarbejde.
Bestyrelsen tog orienteringen til efter
retning.
3. Tilsynsrapporter med tiltag. (Rapporterne findes på hjemmesiden):
Alle huse har haft uanmeldte tilsyn, og alle huses rapporter findes på hjemmesiden.
Handleplanen for Basen ligger ligeledes på hjemmesiden
Vi skal huske, at et tilsyn er et øjebliksbillede.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Drøftelser:
4. Budget 2016 og 2017:
Vi kommer ud med et mindre forbrug i 2016. Det skyldes, at arbejdet med at lease en
ny bus, der startede i sommers, først er kommet i hus i januar 2017. Det skyldes ikke,
at vi har sløset med indsatsen, men forskellige omstændigheder i forvaltningen har
trukket tiden. Vi havde gemt penge til bussen i 2016, men nåede ikke at få dem
brugt. Vi forventer, at de overføres til 2017.
Budget 2017 er meget lig budget 2016. Der er tilført ekstra penge til børnehavebørnene, svarende til i alt ca. 1,5 pædagog fordelt i vores område.
Bestyrelsen noterede sig med glæde at der fortsat er styr på økonomien i området, og
udtrykte glæde over at der nu kan bruges penge til en ny bus.
Bestyrelsen ønsker naturligvis fortsat at blive inddraget i spørgsmålet om brug eventuelt overskud.
5. Status på samtaler med forældre ifb. med morgenpasning:
Fritidshjemmene har talt med de forældre der afleverede børn lidt før åbningstiden.
Det var ikke et behov at aflevere tidligt, men børnene synes det var hyggeligt.
Bestyrelsen besluttede derfor at der ingen grund er til at ændre på åbningstiderne i
fritidshjemmene p.t.
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6. Refleksioner over dialogmødet.
Bestyrelsen drøftede forløbet af dialogmødet.
Det var godt at starte med et oplæg, så der var fælles afsæt i debatterne senere.
Børne- og Ungepolitikken var overskriften på dialogmødet – den skal revideres, men
vil vi kunne se det der kom frem på dialogmødet i den færdige politik?
Formanden udtrykte glæde over at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer deltog i dialogmødet og opfordrede til at alle deltager i løbet af en bestyrelsesperiode.
7. Evt.
Kan vi invitere beboerne/brugerne af Mergeltoften med til nogle af vores aktiviteter
eks. Fødselsdage m.m.?
Det vil for vores børn være givtigt, at Mergeltoftens brugere evt. er med til Fastelavn.
FREDAG 19. Maj er der bestyrelsesdag. Vi starter kl. 15 med kaffe og kage, og slutter
kl. 21.00
Overskrifterne kan være:
a) Fremtidens struktur i fritidshjemmene.
b) Forældresamarbejdet evt. med inviterede forældre – og måske også fra Kokkedal.
c) Hvordan sikrer vi at børns interesse for klubtilbud på Basen fremover?
Winnie og Teresa meldte sig til at deltage i planlægningen af denne dag sammen med Jane.
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