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Nivå området
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Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 14.09.17

Dagsorden:
Til Orientering:
1. Nyt fra Formanden:
Rygterne fortæller, at der ikke skal spares på børneområdet i
2018, og at fritidshjemmene og klubben er ”fredet” endnu et
år og således ikke omdannes til SFO´er i denne omgang.
2. Nyt fra Området:
a. Pædagogisk dag:
Årlig udviklingsdag hvor alle medarbejdere samles. Dagen er altid en lørdag, så der er ingen ekstra lukkedag.
b. Bussen:
Vi har investeret i en takograf, der kan aflæse og dermed
sikre dataindsamling fra fartskriveren.
Baggrunden er, at et andet område har fået en bøde for
ikke at overholde dataindsamling og dataregistrering.
Den digitale takograf registrerer elektronisk oplysninger
om køretøjets og førerens aktiviteter, fx køretider. Den
digitale takograf lagrer oplysningerne i et elektronisk datalager, som er indbygget i takografen, og på det førerkort, som føreren skal anvende i takografen.
Der er kommet en forespørgsel fra Fredensborg Skole om
lån af bussen til at køre skoleelever om morgenen og
sidst på eftermiddage. Vi kan ikke imødekomme forespørgslen, da vi så ikke ville kunne køre med egne børn
til eksempelvis svømmeundervisning og andre aftalte arrangementer.
c. Trivselsmåling:
I Oktober/November er der trivselsmåling for alle medarbejdere, der ligeledes laver lederevaluering på nærmeste
leder.
d. Venskaber på tværs:
I år startes 1. oktober med pause hele december. Derudover bliver der en intensiv uge i april, hvor alle mødes
hver dag frem til kl. 14/15.
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Den private institution ”Smølfehuset” er inviteret til at
mødes og deltage, men de har ikke tilkendegivet endelig
interesse. Nivågård Børnehave deltager ikke, men både
Dyssegården og Smedebakken deltager.
e. Samarbejde med ny skoleleder:
Der er kommet ny skoleleder på Nivå Skole – Thomas
Holberg Wied – og det gode samarbejde med skolen fortsætter naturligvis.
3. Orientering fra Budgetseminar:
Der er ikke kommet noget konkret frem endnu, men det forventes at der foreligger et budget 2018 sidst i september.
Efter bestyrelsesmødets afslutning kan det oplyses at Byrådet har indgået budgetforlig, og nærmere oplysninger herom
kan ses på Fredensborg Kommunes hjemmeside.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Til Drøftelse:
4. Lukkedatoer i 2018:
Bestyrelsen besluttede efter drøftelser at der i 2018 er lukket
følgende dage:
 2. januar (hvor Nivå skole tillige har lukket)
 11. maj – dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 4. juni - mandag før Grundlovsdag (hvor Nivå skole
tillige har lukket)
 27. og 28. december – mellem jul og nytår
 uge 29. – Kommunal lukkeuge.
5. Børne- og Ungepolitikken er redigeret og sendt i høring. Bestyrelsen og Med-udvalget skal udarbejde høringssvar. Høringssvaret skal returneres senest 2. oktober.
Bestyrelsen formulerede høringssvar med det samme som
fremsendes til Kommunen.
6. Evt.
Der er fælles forældremøde 5. oktober. På valg til bestyrelsen er Karsten, Maria og Winnie der alle tre gerne modtager
genvalg. På valg er ligeledes Rebekka der ikke genopstiller,
og Lasse der gået ud.
Der kommer oplæg om digitale medier og deres betydning.
Vi starter kl. 18.00 og slutter kl. 20.30, vi håber på stor deltagelse.
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