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Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Lærkereden
Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 07.03.16

Afbud fra: Sofie Grundtvig, Lasse Koch Hansen (tillykke med den
lille ny), Lars Merkelsen og Kate Jensen
Til første del af mødet var der besøg af Borgmester Thomas Lykke
og Birgit Alstrup fra forvaltningen.
Der blev drøftet spørgsmål givet fra forældrebestyrelsen til borgmesteren:
1. Fremtiden for skovbørnehaven
2. Hvordan får vi sammen alle de gode kræfter der er i Nivå i spil?
3. Hvordan skaber vi sammenhængskraft, der kan bane vejen for
det gode i Nivå, så oplevelsen er en attraktiv by?
Der var en positiv dialog om ovenstående punkter. Lige nu er der
fokus på Nivå og der kan løbende følges med i udviklingen via medierne. Der er mange gode kræfter, der gerne vil være med til at gøre
Nivå til en attraktiv by. Læs blandt andet på Nivå Borger om disse
tiltag.
Derudover var der nogle konkrete spørgsmål, som bestyrelsen anmodede svar på. De er vedlagt her:
Spørgsmålet om kompetencer hos ”onkel”–profilerne for de ansatte i
Kokkedal Klub – svarer ”Børn og Familie” at vigtigste kompetence i
udgangspunktet er at være ”onkler” – og sikre ro og orden i gruppen 18+. ”Onklerne” vil løbende få kompetenceudvikling undervejs i
deres virke, nu det er besluttet politisk, at det er den vej vi skal
med 18+ indsatsen.
Spørgsmålet om fondsmidlerne på 1 mio. fra Naturstyrelsen er søgt
og bevilget til et Nivå NU projekt, som skal fungere som social løftestang for unge og andre, der ikke benytter naturen. Midlerne er søgt
om for 1½ år siden, så det er klart, at arbejdet går på, hvordan det
kan komme til at hænge sammen med Fremtidens Fredensborg – og
hvordan de kan komme i spil i 2016. Martin Ullerup er tovholder.
Efterfølgende gik vi i gang med den ordinære dagsorden.
1. Nyt fra formanden:
2. Nyt fra området: Da vi håber at få de indefrosne midler frigivet
her i foråret vil vi påbegynde istandsættelse i Polarstjernen, der skal
have malet hele institutionen indvendigt.
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Solstrålen har fået det Grønne flag for at være ekstra miljøbevidste,
og borgmesteren kommer ud til Solstrålen ved den officielle overrækkelse af flaget den 4. maj.
Alle huse er i gang med at have førstehjælp for medarbejderne. Både op-følgende for gamle medarbejdere og nyt kursus for nye medarbejdere.
Der har også været brandsyn i alle huse, ligesom der er hygiejnegennemgang af kommunens hygiejneansvarlige Inge Nandrup Buus.
3. Skovbørnehaven – en status: Der indkaldes til forældremøde i
Skovbørnehaven 5.april hvor forældrene bliver opdateret på sidste
nyt.
Det er aftalt, at Lergravshytten ikke kommer på tale til skovbørnehaven, da der er nogle udfordringer både placeringsmæssigt samt
bygningsmæssigt.
Indtil videre har Skovbørnehaven fra 1.maj base i Lærkereden. Det
betyder blandt andet, at der indkøbes cykler til børn og voksne, så
de selv kan transportere sig rundt i vores område og der påtænkes
indkøb af bålhus til Lærkereden, til glæde for skovbørnene og for
andre.
Der rykkes én medarbejder fra skoven til Galaxen pr 1.maj. Medarbejderen har fået besked.
Vi håber på en hurtig beslutning om fast etablering af Skovbørnehaven. Det arbejdes der videre på.
Evt: Der er jævnligt kursus eller foredragstilbud til forældrebestyrelsen fra FOLA.
Referent Susanne.
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