Referat fra bestyrelsesmøde 09.09.2015
Kl. 17.30 – 20.00
I Lærkereden.

Afbud fra:
Bente Hoffmeyer
Stina Kirstein
Lars Merkelsen
Sofie Grundtvig

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Lærkereden
Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 21.09.15

Referent Kate Jensen
Fra 17.30 – 19.00 havde vi besøg af Hanne Berg, formand for BSU og Birgit Alstrup, souschef i Center for Skoler og Dagtilbud. Følgende blev drøftet:
1. Fritidshjem eller SFO? Karsten/bestyrelsen spurgte ind til holdningen i
BSU.
Hanne Berg kæmper for at bevare fritidshjem frem for SFO. Der er gode
argumenter for en klar adskillelse mellem skole og fritid. Hanne Berg fornemmer, at der stadig er bred opbakning til fritidshjem, men da der nu er
budgetforhandlinger med besparelser på dagsorden, (der skal findes ca.
80 millioner i alt), er der igen drøftelser om hvorvidt der ønskes fritidshjem, hvor der er loft for forældrebetalingen eller SFO, hvor der intet loft
er. Hanne Berg tror, at dette års budgetforhandlinger igen kan ende med
at slutte op om fritidshjem. Hanne Berg lægger dog ikke skjul på, at Fredensborg Kommune er økonomisk udfordret.
Bestyrelsen spurgte så ind til hvor de ekstra penge, der kommer ind i
forældrebetaling, hvis der besluttes SFO, ender henne – det kunne Hanne
Berg naturligvis ikke svare på, men de vil sikkert ende i den samlede kasse/det samlede budget.
Bestyrelsen slog fast, at hvis Fredensborg Kommune vil ”Brande” sig som
børnevenlig kommune, så er det vigtigt, at der er gode tilbud til børn og
forældre – herunder fritidshjem med klar adskillelse mellem skole og fritid, pædagogisk ledet fritid fremfor skoleledet fritid, samt loft over forældrebetalingen. Bestyrelsen frygter, at hvis der alligevel besluttes SFO, vil
der være forældre der af økonomiske årsager må vælge, at udmelde deres børn. Undersøgelser på landsplan viser, at der er mange børn, der
udmeldes fra SFO’erne. For byen vil det betyde, at der vil være børn, der
kan forventes at opholde sig i f.eks. Nivå Center – hvor der ikke er voksen/pædagogisk opsyn og tilbud. Hvad det medfører, tør bestyrelsen ikke
tænke på.
Bestyrelsen har afleveret 945 underskrifter, som ønsker at fjerne besparelserne på børneområdet.
Bestyrelsen fremhæver den særlige sammensatte befolkningsgruppe der
er i både Kokkedal og Nivå, og at der har været meget fokus – også poli-
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tisk – på Kokkedal, hvilket har båret frugt. Det må helt bestemt være
Nivå’s tur nu.
Hanne Berg mener, at det vigtigt at stå ved de beslutninger, der blev taget, da der blev indført områdeledelse og SFO`erne blev til fritidshjem,
det er vigtig, at der kommer ro om strukturen, og det er det hun arbejder
for i BSU samt Byrådet.
2. Prioriteringsbidragene og konsekvenserne for børneområdet:
Bestyrelsen har gennem årene været bekymret når vi skulle aflevere
penge til omstilling, prioritering eller hvad det nu blev kaldt – nyt navn
næsten hvert år, men samme konsekvens. Er der ikke snart nået en
grænse for hvad der er forsvarligt?
Hanne Berg mener ikke, at vi kan blive ved med at anvende den rammebesparelse, der jo er reelt tale om. Der er ikke flere lavt hængende frugter at høste, og prioriteringsbidragene er ved at blive udfaset. Vi skal
passe på de store velfærdsområder, dog kommer nu regeringens prioriteringsbidrag, der sikkert vil ramme alle. Det er dog sådan i 2016, at de
fleste penge kommer retur til kommunerne.
3. Hvordan tænker Hanne Berg at et øget samarbejde mellem forældre og
politikere kan se ud, og hvad tænker politikerne omkring udfordringerne
med høj etnicitet i institutionerne?:
Hanne Berg mener, at besøgene hos bestyrelserne gør det muligt at
komme tættere på hinanden. Vi bliver mere fortrolige, når det ikke kun er
dialogmøderne der er samlingspunktet. Der skal bygges bro og tillid, og
her var borgermøderne i bysamfundene gode. Bestyrelserne må meget
gerne komme med gode ideer til dialogmøderne. Hanne Berg mener, at
det er vigtig for hende at komme i husene, da det er personalet, der har
fingrene på pulsen, og Hanne vil gerne inviteres.
Bestyrelsen mener, at Nivå og Kokkedal er de to byområder, der er højt
belastet af anden etnicitet, og efterlyser fra politisk side værktøjer til at
integrerede og give de tosprogede en ordentlig skolegang.
Hanne Berg troede, at med områdeledelse kunne der måske være en mulighed for en mere hensigtsmæssig fordeling af tosprogede.
Børnehusene Nivå prøver at motivere forældrene til fordeling, men forældre vil gerne have plads i det børnehus, der ligger tæt på, og der er frit
valg, hvilket betyder, at forældre der i første omgang ikke får deres ønske opfyldt, ønsker overflytning. Det er ikke nødvendigvis i barnets tarv
at skifte hus. Samtidig er etniciteten øget væsentligt i stort set alle huse.
Det er dog ikke etniciteten der er udfordringen, men de sociale udfordringer. Der er dog mange opgaver, der skal løses i husene, opgaver som
måske burde løses derhjemme.
Påfuglen fravælges ofte af danske forældre, da forældrene mener, at deres børn udvikler et ringere dansk sprog – især udtalelsen, når mange
børn ikke er velfunderet i dansk. Til gengæld er Påfuglen et tilvalg for etniske forældre.
På fritidshjemmene sker der en polarisering. Smilehullet har en meget
større andel af børn med anden etnicitet end dansk end Galaxen.
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Mange tosprogede forældre har ikke erfaring med institutioner, og kan
derfor ikke se vigtigheden i husenes arbejde med pædagogikken, pædagogiske læreplaner m.m.
Hanne Berg mener at, der i byrådet har været stor fokus på Kokkedal,
hvor der efterhånden viser sig et pænere billede. Vi må ikke glemme
Nivå. At få løftet Nivå må være næste fokusområde, og det skal Nivå ikke
selv klare.
4. ”Klog med Sprog”, nye sprogindsatser, samt opfølgning på Påfuglens orientering fra tidligere bestyrelsesmøde:
På baggrund af trivselsskemaerne, som udarbejdes på alle børns trivsel,
ser vi i Børnehusene Nivå mange børn i udsatte positioner.
Der er søsat mange initiativer, der kan være med til at løfte børnene,
herunder sproget. Sproget skal dannes allerede hos det lille barn for at
det kan starte skole på lige fod med de andre børn. Vi har nu to sprogpædagoger, der understøtter arbejdet i husene. Vi har netop startet projektet ”Klog med sprog” for medarbejderne i Påfuglen og Solstrålen. Det
er en uddannelse for alle medarbejderne i arbejdet med sprogfattige
børn.
Vi har seks grupper med børn og forældre, der kommer og lærer sprogtilegnelse hos sprogpædagogerne og Marianne Sheldon – talepædagog.
Forældrene tager ofte deres babyer med og der arbejdes derfor også med
den tidlige sproglige tilegnelse.
Bestyrelsen udtrykte generelt ros overfor Hanne Berg for sin lydhørhed
over for bestyrelserne. Det er vigtigt for bestyrelsen/forældrene at få talt
direkte med politikerne.
Hanne Berg og Birgit Alstrup forlod herefter bestyrelsesmødet.
Orienteringer:
0. Godkendelse af dagorden og forslag om nyt møde torsdag d. 01.10.2015 i
Lærkereden kl. 17.30 - 20.00, med de punkter der ikke kunne behandles i
dag.
Bestyrelsen besluttede at udsætte en del af dagsordens punkter til nyt
møde der afholdes torsdag den 1. oktober 2015, kl. 17.30-20.00.
Følgende punkter udsættes:
 Tilbagemelding om opsparede fritidshjems- og klubtimer.
 FOLA medlemskab. Der skal tages stilling til om I ønsker et medlemskab. Det koster 1250 kr./året.
 Spil på IPhones og Ipads. Er der fortsat behov for at udarbejde en
strategi til forældrene?
 Tilbagemelding på kampagne om ferietilmelding.
 ”Drop Mob”- hvad skal der ske, samt tilbagemeldinger omkring mødet
26.8.
 Handleplan til BSU omkring brugertilfredshedsundersøgelsens parametre.
 Henvendelse fra en forælder i Solstrålen omkring behovsundersøgelse
af åbningstidens i Solstrålen.
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1. Nyt fra Formanden:
Siden sidste møde, har der været forsøg på, at starte samarbejde op på
tværs af bestyrelserne. Det går lidt trægt, men lykkes forhåbentligt. Skolebestyrelserne er allerede i gang.
Delt ansættelser mellem fritidshjem og skole har været et punkt på BSU,
hvor både skolebestyrelsen fra Kokkedal, BUPL ved Rikke Krogh samt
Børnehusene Nivå havde foretræde. Her gav repræsentanterne udtryk
for, at det ikke fungerede optimalt med delt ansættelser. Formanden udtrykte dog tvivl om, hvorvidt det reelt vil føre til ændringer, men noterede
sig med glæde at også formanden for Skolebestyrelsen ved Kokkedal skole var fortaler for Fritidshjem frem for SFO.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2. Orientering om vandskader:
Påfuglen er nu næsten klar efter store og omfattende renoveringer. Gulvene er nye og pæne. Det har været en lang proces, for at få det hele
koordineret og ordnet. Personalet har knoklet for at få hverdagen til at
hænge sammen bedst muligt.
Nu er det så Galaxens tur. Der er vandskade i Øst huset, hvor gulvene i
køkken, alrum, depot og kontor er brækket op. Det undersøges stadig om
der er skader andre steder.
Uanset at det er kommunen eller forsikringen der betaler for reparationerne, kommer det alligevel til at koste Børnehusene Nivå penge herunder kompensation til medarbejderne, der bare løber stærk for ikke at belaste børnenes oplevelser i husene mere end nødvendigt.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men anmodning om at
vandskadernes økonomiske følger tages op på bestyrelsesmødet den
26.11.15
Drøftelser:
3. Budget, samt de frigivne overførselsmidler:
Børnehusene Nivå har fået frigivet 851.000 kr., og med dem kommer vi
sandsynligvis ud af 2015, med et forbrug på 99%.
Basen har store udfordringer i forhold til at fastholde antallet af indmeldte
børn. Trods ihærdig indsats og bedre normering - personalemæssigt, er
det ikke let at fastholde interessen for at gå i klub hos de største børn.
Bestyrelsen drøftede budgettallene med opfordring til at der følges nøje
op på, om budgettet kan ramme 100%, selv med de særlige udfordringer. Bestyrelsen ønskede tillige underretning, hvis der iværksættes yderligere sparetiltag end tidligere orienteret om.
4. Forslag til lukkedatoer i 2016:
Bestyrelsen besluttede efter indstilling at lukkedagene i 2016 er;
Fredag d. 5. maj, uge 29 (fastlagt af Kommunen) samt 27. - 28. - 29. og
30. december.
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5. Forældremødet 22.oktober 2015:
Karsten (formand), Stina (næstformand), Maria og Eva er på valg. Eva og
Stina ønsker ikke at genopstille – de øvrige genopstiller.
Forældre med interesse for at stille op til bestyrelsen, opfordres til at rette henvendelse til nuværende bestyrelsesmedlemmer (gerne formanden),
for at høre hvad arbejdet går ud på/indebærer.
Forældremødet opdeles enten forud for eller efter beretningerne fra områdeleder og bestyrelsen og valg til bestyrelsen, således at 0-6 års husene holder oplæg om indsatsen på sprogområdet, Fritidshjemmene har oplæg om ”Forpligtende fællesskaber” med kobling til digital adfærd, mens
Basen har oplæg om pubertet og elektronisk mobberi.
Bestyrelsen bakkede op om ledelsens forslag til afholdelse af forældremødet på denne måde. Der ”spares” således på ekstern foredragsholder, og
samtidig imødekommes flere forældres ønske om at forældremødet i højere grad omhandler den aldersgruppe som de har børn i.
6. Evt.:
Bestyrelsen blev orienteret om at Mit Børnehus lukker ned 01.10.15. En
ny forældreportal er i udbud og kommer hurtigst muligt. Indtil denne nye
portal er i kraft er digitaliseringen udskudt og vi e tilbage ved det gamle
papirbaserede system.
Lørdag d. 12. september afholdes den årlige pædagogiske dag for alle
medarbejdere. Denne gang afholdes den i Kongens Bøge ved Esrum Sø,
med alle de udfordringer en dag i det grønne kan give.
Kommunen har søgt midler og fået 2 millioner i Forebyggelsesfonden. De
bruges til forebyggelsespakker om arbejdsmiljø. Galaxen, Smilehullet,
Basen, Mariehønen og Polarstjernen deltager.
Karsten deltager i planlægningen af næste dialogmøde mellem bestyrelsesmedlemmer og politikkere.
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