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1. Nyt fra Formanden:
Ledelsesrokade:
Katrine – daglig leder i Solstrålen stopper med udgangen af september. Det
medfører en rokade, så Karen fra Mariehønen bliver daglig leder i Solstrålen
og Signe fra Solstrålen bliver daglig leder i Mariehønen. Signe inviteres til næste bestyrelsesmøde.
Der er modtaget en henvendelse fra en borger, svaret blev udarbejdet og
sendes.
SFO – er igen på den politiske agenda. Områdebestyrelserne er gået sammen
om at sende skrivelse til Byrådet. Der udsendes ligeledes fælles pressemeddelelse.
Forskellen er især, at SFO’er hører under folkeskoleloven og der er der intet
loft for forældrebetalingen. Skoleledelsen kan bestemme antallet af medarbejdere, og der står ingen steder, at der skal være pædagogiske medarbejdere ansat. Skolebestyrelsen er lige valgt til at tage sig af skolen – ikke SFO,
hvilket ikke nødvendigvis fordrer, at de er valgt til at forholde sig til de små
elevers fritid.
2. Nyt fra Området:
Life Kinetic. Der er opfølgningskursus og et nyt hold starter efterfølgende på
det motoriske kursus som skal understøtte børns læringsmuligheder. Både
skolen og Smedegården deltager.
Basen og ungdomsklubben – Ditte – tidligere ansat i Påfuglen og Basen er nu
ansat i Ungdomsklubben samt 10 timer i 0-5 årshusene.
Bestyrelsen ser gerne en hurtig udmelding til forældrene af succesen de første
måneder i samværet mellem klub og ungdomsklub i Basen.
Pædagogisk dag lørdag den 15. september. - der skal arbejdes med science.
Der kommer oplæg for aldersgrupperne af Niels Ejby-Ernst samt oplæg af Søren Smidt om rutiner i hverdagen, som er et fokuspunkt i læreplanen.
Hjernen og hjertet - ny forældreportal er på vej. Her kan forældrene komme
ind og se hvad der ligger på deres barn.
Status på budgettet – det ser fornuftigt, med plads til at bygge og indkøbe inventar til et stort drivhus i Lærkereden, der især skal bruges til science, og af
alle huse.
Sygefravær - 2,7 % i juli og 5,1 % i gennemsnit i år. Det er rigtig pænt lavt.
Status på AULA – fritidshjem og klub kommer alligevel ikke på samtidig med
skolen. De kommer derfor på sammen med 0-5 årshusene i 2020.
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Opstart på den nye styrkede Læreplan - alle har nu været på inspirationskurser, hvor der er fokus på at forbedre den praksis vi har i husene. Der kommer
en række diplommoduler til ledelse og faglige fyrtårne.
Hvordan Den nye styrkede læreplan kommer til at se ud i sin fysiske form ved
vi endnu ikke. Bestyrelsen får en styrket rolle i forhold til udarbejdelsen og
evalueringen af læreplanen.
Drøftelser:
1. Fritidshjemsstrukturen. På sidste bestyrelsesmøde bad bestyrelsen om en tilbagemelding fra drøftelser i medarbejderstaben forud for en endelig beslutning. Siden da er kvalitets-rapporten sendt i høring hos bestyrelsen. Heri tilkendegiver forvaltningen sin anbefaling. Jakob og Susanne deltager på dette
møde igen:
Forvaltningen skriver i kvalitetsrapporten, at en strukturændring på fritidshjemmene er ønskelig, gerne med 0. og 1. klasse på Smilehullet og 2. og 3.
klasse i Galaxen.
På et fælles personalemøde gav medarbejder udtryk for, at de har mange bekymringer ved en opdeling blandt andet relationerne mellem børn i 4 årgange
(store og lille ven) vil forsvinde, medarbejdernes relationer til børnene og
forældrene vanskeliggøres, når de kun er sammen i 2 år samt et ekstra skift
af institution i børnenes liv.
Medarbejderne mener, at et langt mere struktureret og tættere samarbejde
på tværs af alle 3 huse er en bedre mulighed, måske årgangsvis, men især
som forpligtende fællesskaber.
Bestyrelsen ønskede ikke at træffe en beslutning om evt. ændring, hvis fritidshjemmene skulle ændres til SFO.
2. Høringssvar på en Opdatering af styrelsesvedtægten og de konsekvenser den
får for efterårets valg.
Bestyrelsen ønsker at vide om der er 0-6 årshuse eller 0-14 års huse inden
der kan skrives et kvalificeret høringssvar. Og bestyrelsen beder om udsættelse af høringsfristen.
Dette skrives til forvaltningen.
3. Budgetkataloget. Vedhæftet link fra ”Budgettet” Fredensborg Kommunes
hjemmeside. https://www.fredensborg.dk/politik/budgettet
For vores område er der en del på spil blandt andet:
 Halvering af pædagogerne i skolen.
 Salg af bygninger.
 SFO i stedet for fritidshjem, så forældrebetalingen kan stige. Der er et
loft på forældrebetalingen på 25% af driftsudgifterne i fritidshjem – intet loft på SFO. Fritidshjem ledes af en pædagogisk uddannet leder, og
med forældre i bestyrelsen. SFO ligger under skolelederen og skolebestyrelsen uden krav om, at forældrene skal være repræsenteret.
 Frokostordningen i 0-5 årshusene kun forældrebetalt, således at det
kommer til at koste ca. 807 kr. pr. måned.
 Puljen til Social Profil halveres, det betyder ca. 350.000 kr. mindre end
i dag.
 Besparelse på rammebeløbet til børnene på ca. 880 kr. pr. enhed
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Afskaffe udvidet åbningstid i Påfuglen i Børnehusene Nivå og i en anden 0-5 års institution i de øvrige områder. For Påfuglen svarer det til
ca. 1 pædagog på 37 timer.
Halvering af udvidet åbningstid i Basen, hvilket betyder reducering i
medarbejdernes timer.

4. Evt.:
Deltagere til dialogmødet i november er Winnie, der også deltager i planlægningen, Maria, Anne Marie og Michael.
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