Referat fra bestyrelsesmøde
den 8. april 2015

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Lærkereden
Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 21.04.15

Afbud fra Bente og Dorrit.
Referent Kate.
Alle huse i Børnehusene Nivå har arbejdet med ”Byg din by”, og sammen
produceret en film, hvor børnene fortæller om deres ønsker til fremtidens
Nivå.
Filmen indledte mødet, og alle var begejstrede.
1. Nyt fra formanden:
Karsten orienterede om samarbejdet med de øvrige forældrebestyrelser.
2. Evaluering af forældremødet:
Bestyrelsen havde kopieret, forstørret og ophængt de forandringsscenarier, som bestyrelsen selv havde arbejdet med på sidste bestyrelsesmøde.
Fremmødet var ikke helt som håbet, da der var andre møder på samme
tid. Men de der kom, deltog aktivt og konstruktivt i forhold til indholdet dagtilbudsanalysen. Der kom gode kommentarer og ekstra ord til kortene,
samt en opfordring fra forældrene om, at bestyrelsen iværksatte en underskriftsindsamling, der opfordrede til at sige nej, tak til besparelser på
børneområdet.
3. Opsamling af kommentarer på forandringsscenarier:
Der blev justeret på det renskrevne fra sidst og uddybet en smule. Dertil
kom scenarierne fra forældremøde og en ekstra uddybning af bestyrelsens holdning.
Forandringsscenarierne og uddybelsen til forvaltningen er foreløbigt internt arbejdspapirer.
Senere kommer alle områders sammenskrivninger og anbefalinger tilsendt af forvaltningen. Det skal danne baggrund for politikkernes eventuelle beslutninger.
6. Besøg af formanden for Børne og Skoleudvalget Hanne Berg, til et bestyrelsesmøde i efteråret:
Hanne Berg inviteres til mødet i september.
7. Opsamling af ”liggende punkter” til de næste bestyrelsesmøder:
Opsamling af Påfuglens indsatser
Opfølgning af opsparede timer i fritidshjem
Septembermødet
Basens åbningstider
September
Politik om spil på Iphone og Ipad
udskydes til senere
Ferietilmeldinger
Maj
Proces for forældremødet til efteråret
Maj
Fola medlemskab
Maj
Lukkedage i 2016
September
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8. Ny hygiejnevejledning er netop besluttet og kan findes på kommunens
hjemmeside:
http://www.fredensborg.dk/borger/familie+og+b%c3%b8rn/sundhedsple
jen/smitsomme+sygdomme+og+hygiejne
Områdeledergruppen er enige om, at alle følger hygiejnevejledningen
bogstavligt. Det betyder blandt andet:
 Fra 1. oktober til 1. april ingen ude sko indendørs.
 Personalet benytter ikke håndsmykker, ure, armbånd, fingerringe,
neglelak eller kunstige negle, lange halskæder eller lange tørklæder i arbejdstiden.
 Personalet benytter engangsforklæder ved alle bleskift.
 Personalet benytter medicinske engangshandsker ved kontakt med
kropsvæsker dvs. urin, afføring, snot og blod m.m.
Børnehusene Nivå følger den nye vejledning fra senest 1. maj.
9. Evt.:
Ved Bydelsmødet 9. Maj er Børnehusene Nivå repræsenteret ved en del af
ledelsen.
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