Referat af bestyrelsesmøde den 10. september
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: 10.09.2019

Til stede: Maiken, Teresa, Ann Mari, Liv, Jesper, Katrine, Kim, Flore
Jane, Kate og Jeanette

Referent: Jeanette

1. Nyt fra Formanden:
Intet nyt
2. Nyt fra området:
Børnehusene Nivå har afholdt fælles pædagogisk dag. Indholdet på dagen omhandlede den styrkede pædagogiske læreplan. De faglige fyrtårne er ved at være færdige med deres
Diplomuddannelse i den styrkede pædagogiske læreplan og
resten af medarbejderne kommer på et kursus I foråret
2020.
I efteråret går vi i gang med et science projekt, som hedder
”Børn formidler natur”. Det er et projekt vi har i samarbejde
med Humlebæk. Til projektet er der tilknyttet en naturvejleder.
Venskaber på tværs starter torsdag d. 3. oktober og forsætter frem til SFO start. En del af temaet er hjernegymnastik,
hvor børnene bruger deres kroppe med henblik på udvikling
af motorikken herunder krydsbevægelser m.m. og som har
betydning for børnenes udvikling generelt. Smedegården er
en del af venskaber på tværs.
I forbindelse med børnenes Grundlovsdag var husene på
rådhuset til fernisering og her blev vores flotte billede hængt
op. Emnet i år var ”alle børn har ret til fællesskaber”
Solstrålen har igen haft vandskader og de udbedres.
Bygning af liggehallerne i Mariehønen er stadig i proces og vi
håber på en snarlig afklaring.
Alle husene får et uanmeldt tilsyn, som er et observationsbesøg, hvor en konsulent kommer på besøg og observerer den
pædagogiske praksis. Herefter udfærdiger konsulenten en
rapport som gennemgås med områdeleder, daglig leder og
medarbejderne. Tilsynsrapporterne vil herefter være tilgængelige på hjemmesiden.
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Solstrålen skal deltage i en film om naturen-lergravene og vi
indhenter tilladelser fra forældrene. Filmen skal bruges til
Fredensborg kommunes hjemmeside.
AKT lederen i Børnehusene Nivå skal i en 3 mdr. prøveperiode hjælpe Børnehusene Humlebæk med AKT opgaven. Herefter vurderes det, om det skal fortsætte.
Efter lederskifte i Påfuglen har der været arbejdet med nye
tiltag i den pædagogiske praksis og de er godt på vej.
Efter vores sampasningsperiode i sommerferien har vi overvejet at slå sampasningen sammen i flere uger. Dette for
bedre at kunne dække ferierne med medarbejdere.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
3. Opdatering på indeklimaundersøgelse:
Der er sat målere op i Polarstjernen, som måler Co2 og temperatur. I midt september kommer der yderligere målere op
på stuerne. Rapporterne kan læses på Fredensborg kommunes hjemmeside. I husene er der vejledninger til personalet
omkring bedre indeklima.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Status budget:
Bestyrelsen blev orienteret om budgettet. Vi mangler stadigvæk at få nogle refusioner, men vi er godt med.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Børne- og Ungepolitikken er godkendt i BSU:
Bestyrelsen gav tidligere på året et høringssvar hvor bestyrelsen kommenterede på overskriften ”det er sejt at være
dygtig”. BSU har valgt at ændre det til at ”det er sejt at blive
dygtig”. Børne og Ungepolitikken, som nu er endelig godkendt, ligger på Fredensborg kommunes hjemmeside.
6. Budgetkatalog:
Bestyrelsen blev orienteret om budgetkataloget, som er et
forslag til besparelser og effektiviseringer. Opgaven er givet
til alle områder i kommunen, og kvalificeret i de forskellige
centre. I Budgetkataloget kan politikerne vælge mellem de
mange tiltag, for at skabe økonomi til andre tiltag. På børneområdet ligger der forslag om afskaffelse af den udvidede
åbningstid, nedsættelse af børnebeløbet, fjerne 50% tilskud
til frokostordningen, og lukke yderligere en uge i sommerferien – uge 30. Der er også investeringsforslag og et af dem
er, at der gives støtte til Meritpædagoguddannelsen. Det betyder at nogle medhjælpere i husene kan få mulighed for at
uddanne sig til pædagoger. De endelige budgetbeslutninger
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forventes udmeldt i slutningen af oktober. Budgetkataloget
kan læses i sin helhed på kommunens hjemmeside.

Drøftelser:
7. Lukkedage i 2020:
Bestyrelsen skal fastlægge 5 lukkedage udover uge 29,
Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag.
Følgende lukkedage forslås:
22/5 (dagen efter Kristi Himmelfart)
23/12, 28/12, 29/12, 30/12.
Bestyrelsen tilsluttede sig ovenstående forslag om lukkedage
og de er derfor vedtaget.
8. Opgave fra BSU:
Før sommerferien fik alle dagtilbud en opgave fra BSU om at
opgøre antallet af fremmødte børn og voksne i en 8 ugers
periode fordelt over efterår og tidligt forår fra BSU. Efterfølgende har Børnehusene Nivå fået tilsendt graffer som fortæller noget om antal voksne og børn til stede i institutionen på
udvalgte dage. I undersøgelsen indgår pædagoger, medhjælpere, sprogpædagoger og daglig lederes timer med
børn. Som altid er der stor bevågenhed fra de daglige ledere
omkring tilpasningen af mødeskemaerne, så de tilnærmelsesvis passer med det fremmødte antal børn. Bestyrelsen
dykkede ned i graferne for alle husene. Bestyrelsen havde
ikke yderligere kommentarer.
9. Dialogmøde:
Dialogmødet holdes den 23. oktober kl. 17.30 – 20.00 på
rådhuset. Liv har meldt sig til arbejdsgruppen omkring planlægningen af indholdet. 1. planlægningsmøde har været afholdt. Liv fortalte om forberedelserne og planlægningen til
dialogetmødet. Dialogmødet vil have en varighed på 2,5
time. Det vil omhandle bevægelse og digital dannelse. Der
kommer 2 foredragsholdere og fortæller om emnet. I den
forbindelse vil der være workshops omkring temaerne m.m.
Liv efterspurgte temaer til workshopsne.
Teresa, Liv, Maiken og Ann-Mari deltager til dialogmødet d.
23. oktober.
10. Forældremøder og valg til bestyrelsen:
På valg er Ann-Mari, Kathrine og Kim. Derudover har bestyrelsen tidligere besluttet at Påfuglen bør repræsenteres med
2 forældre og Polarstjernen med en.
I år anbefaler bestyrelsen, at der er et andet arrangement,
eftermiddagscafé eller lignende i forbindelse med bestyrelsesvalget her i efteråret. Bestyrelsen anbefaler, at man
fremadrettet lægger forældremøderne i efteråret, hvor der
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også kan ske valg til bestyrelsen. Forslag til datoer for valg
til bestyrelsen mailes til bestyrelsen. De daglige ledere skriver ud til forældrene i husene vedr. kandidater til bestyrelsen. Der er deadlinefor opstilling til bestyrelsen fra forældre
til daglig leder 1.oktober 2019. Ann-Mari kan ikke stille op
igen, da hendes barn skal starte i skole. Bestyrelsen ser gerne, at der stiller 2 forældre op fra hvert hus.
11. Evt.
Intet
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