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1. Velkommen og farvel:
Farvel til Rebecca der ikke genopstillede og dermed ikke længere er med i bestyrelsen.
Goddag og velkommen til Michael Höhling og Natasja Jensen, der begge er
nyvalgte.
2. Bestyrelsens arbejde og styrelsesvedtægt.
Styrelsesvedtægterne var vedhæftet dagsorden.
Bestyrelsens arbejder og virker på møderne. Her aftales, hvad der skal ske,
her føres dialogen og her træffes beslutningerne. Der laves politikker - eks.
sukker og søvn politik. Enkelte opgaver deles ud, eks. skrivelser, der senere
godkendes i bestyrelsen.
Forældrehenvendelser som enkelte bestyrelsesmedlemmer måtte modtage
videresendes til formanden som herefter drøfter med Jane om henvendelsen
kræver akutsvar, eller kan afvente svar til efter førstkommende bestyrelsesmøde. Formanden er bemyndiget til at besvare uopsættelige henvendelser efter drøftelse med Jane og så vidt muligt efter indhentelse af bestyrelsens bemærkninger på skriftligt grundlag. Bestyrelsen vil altid blive orienteret om
forældrehenvendelser og eventuelt fremsendt svar, hvis der er tale om forhold der er indenfor bestyrelsens kompetenceområde.
Tavshedspligten er i højsædet og meget vigtig at respektere.
Bestyrelsen tager sig ikke af personalesager.
Budgettet drøftes altid med bestyrelsen, men den endelige beslutningskompetence er hos områdelederen. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med de øvrige områdebestyrelser.
3. Bestyrelsens konstituering:
Karsten Warming blev genvalgt til formand, og Helle Bosselmann blev ligeledes genvalgt til næstformand.
Orientering:
4. Nyt fra Karsten Warming.
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Intet nyt - alt er stille - der er kommunalvalg i morgen og det har medført en
naturlig stilhed fra politikerne i forhold til forhold af betydning for Børnehusene Nivå.
5. Nyt fra Området.
a) Folderen, udarbejdet i proces med alle medarbejdere. Den skal brande
området:
Folderen har været en proces gennem længere tid, blandt andet på vores
fælles personaledag i september.
Folderen skal ligge hos lægerne, på biblioteket, hos ejendomsmæglerne
og sundhedsplejerskerne.
Bestyrelsen forslog, at det ikke var Susis e-mail som kontaktadresse, men
at vi fik lavet pladsinivå@fredensborg, eller noget der ligner.
b) Fernisering på Biblioteket af kunstprojekt på fritidshjemmene:
De deltagende fritidshjemsbørn har fået undervisning i maler/farvelære og
opbygning af billeder på Nivågård Malerisamling. Derefter har de malet på
livet løs, haft fernisering på Nivågård malerisamling, og nu også udstillet
på biblioteket.
c) Sygefravær:
Sygefraværet er lavere end nogen sinde før. 3,4 % er fraværet i oktober,
og gennemsnittet for 2017 er nu 4,5%.
Det er lykkes at få mindre fravær og mere nærvær.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vil samtidig rose medarbejderne for det lave fravær.
d) Basen og samarbejde med Nivå Cafe’:
Basen og Nivå Cafe’ har indledt et samarbejde, hvor de har afholdt fælles
arrangement for medlemmerne. Det blev en succes og håbet er et fremtidigt tættere samarbejde.
e) Evaluering af ”Fremskudt myndighed”:
For ca. 1 år siden fik sagsbehandlere fra Famlieafdelingen arbejdsplads
her i Lærkereden 1 dag om ugen og på skolen 1 dag om ugen. Evalueringen viste enighed mellem skole og område, at det er en stor succes. Alle
kender nu hinanden på en anden måde end gennem mail, og samtidig har
det været positivt, at mange møder mellem sagsbehandler og familier kan
ske i Lærkereden.
f)

Forældremøde for kommende skolestartere, samt åbent hus på fritidshjem:
Der har været afholdt forældremøde for kommende skolestartere, og de
selvejende var også inviteret. Skolen deltog kort, ligesom fritidshjemmene
deltog kort på skolens møde.
Det er vigtigt at forældrene er informeret om hverdagen, der starter, og
om den hverdag på fritidshjem, der er væsentlig anderledes fra børnehavelivet. Der er blandt andet mange flere børn, og det kan virke overvældende på en del forældre. Det er vigtigt at nævne, at der er en del fastlagte rammer, der gør fritidshjemslivet overskueligt for børnene.
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g) Kommende kvalitetsrapport.
Hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport for alle børnehuse, og rapporten kommer på kommunens hjemmeside, og der lægges et link på
FAMLY. Rapporten er fyldt med fakta. Derudover er den et blik på kvaliteten i den pædagogiske praksis.
h) Børnevalg:
Børnehusene Nivå 0-5 år deltager i børnevalg, der afholdes på biblioteket.
Børnene skal stemme på deres ynglings figur fra børnelitteraturens verden. Børnevalget er i tråd med vores fokus på børnedemokrati og vores
arrangement på Børnenes Grundlovsdag.
i)

Jul (julemarked, jul i centret, julegudstjeneste):
Der holdes julemarked den 2. December i Galaxen for alle husene i Børnehusene Nivå. Alle er velkomne.
Børnehusene Nivå er med til at pynte juletræet i Nivå Center – det pyntes
med guirlander, lavet af børnene.
Børnene går Luciaoptog på Mergeltoften, og deltager også i julearrangement i Nivå Kirke.
Bestyrelsen forespurgte om der er mulighed for fritagelse for børn som af
religiøse årsager ikke ønsker at deltage, hvilket blev besvaret bekræftende.

j)

Drivhuset:
Vores science værksted etableres først i 2018. både seminarier for kommende pædagoger og lærer inviteres til at komme og låne både børn,
medarbejdere og værksted.
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

6. Tilsynene. En tilbagemelding:
Alle huse har hvert andet år uanmeldt tilsyn, og hver andet år anmeldt tilsyn.
I år var der anmeldt tilsyn. Rapporterne er lige kommet og fylder en hel del
sider for hvert hus.
Rapporterne kommer på hjemmesiden.
Inden det anmeldte tilsyn, holder husene gensidigt tilsyn, og det kommer der
meget ud af. Det er lærerigt at komme rundt hos hinanden og der er meget
der kan tages med tilbage til eget hus.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Retningslinjer for fødselsdage:
Retningslinjer for fødselsdage har været drøftet i husene i MED og i Ledelsen.
Hvis en kage eller lignende runder produktionskøkkenet i 0-5 års husene, bliver kagen Børnehusene Nivås ansvar - i følge fødevarestyrelsen.
Fødselsdagspolitik er et spændende emne, der kan få mange drøftelser frem.

Side 3 af 4

Bestyrelsen var ikke entydigt enige i en beslutning om, at intet kan medbringes, hvorfor ledelsen drøfter et nyt oplæg om, at der kan medbringes færdigemballeret sundt eller frugt til at dele ud.
Dette drøftes og besluttes på næste bestyrelsesmøde.
8. Budgettet:
9.
Vi når i mål i 2017, og kan overføre 1,2 millioner – 3%, der er det tilladte
beløb.
Det skal anvendes til at hjælpe 2018 på vej, idet det bliver økonomisk sværere for 0-5 års husene i 2018, da en del børn bliver 3 år og dermed kun tæller
1 enhed, samt en del børn, der skal i skole.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at bestyrelsen ønsker at følge økonomien tæt og i den kommende periode.
Drøftelser:
10. Evaluering af ”Fælles Forældremøde”:
Der var enighed i, at oplægget var bedre, da det blev holdt på Dialogmøde på
rådhuset (for bestyrelser og politikere). Nogle syntes at temaet var meget relevant, nogle syntes at foredragsholderen manglede energi, nogle mente ikke
at oplægget var relevant for dem.
Næste år er et bud, at temaet kan være ”opdragelse”, og hvor grænsen og
forventningerne kan gå mellem forældrenes og institutionernes opdragelse.
Eventuelt som paneldebat - bestående af forældre, leder og pædagoger. Måske som ”Mads og monopolet”.
Bestyrelsen besluttede at arbejde videre på gode ideer til kommende forældremøde og drøftet punktet på bestyrelsesmøde i foråret/forsommeren.
11.Evt.:
Biblioteket har tilbud om lån af materialer til at undersøge naturen.
Foldere lægges på FAMLY, hvis de kan modtages elektronisk.
Bestyrelsesmøder i 2018 – første møde er onsdag d. 31.januar, og der vil på
dagsorden være forslag til datoer for resten af året.
På dagsorden næste gang ønsker bestyrelsen, at Basen og medlemstallet er
på.
Formanden skriver en julehilsen til medarbejderne.
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