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Referat fra bestyrelsesmødet 13.oktober 2016
Afbud fra Lasse og Lars.
Referent Susanne Bryld
I stedet for Jan Vangmand, der er blevet fællestillidsmand for BUPL
indtræder Jane Stokholm i bestyrelsen. Jane repræsenterer 0-5 års
området.
1. Nyt fra formanden:
Der har været meget roligt siden sidst og der er intet nyt fra
formanden.
Orienteringen taget til efterretning.
2. Nyt fra området:
a. Skovbørnehaven har fået tildelt kr 250.000,- gældende fra
2017, så der kan etableres naturbørnehave ved trekløveren.
Der er møde 24.oktober, hvor Jane og Katrine Fischer, daglig
leder i Solstrålen, deltager med foreningslivet, der bruger
huset, og projektansvarlig fra Center for Læring, Fritid og
Sundhed. Diverse ønsker og behov afstemmes.
Når vi når længere hen i processen, afholder vi orienterende
forældremøde for forældre i skoven, hvor Karsten deltager
som bestyrelsesmedlem.
b. Frokostordningen skal igen til afstemning hos forældrene.
Centeret er ved at finde ud af, hvordan afstemningen skal foregå. Bestyrelsen ønsker i videst muligt omfang at blive inddraget i denne proces, da bestyrelsen bakker op om projektet.
c. Lergravsprojektet: Processen er lige nu, at kommunen har
sendt en omvendt licitation ud: Hvad kan I lave for det tildelte beløb? Hvordan vil I inddrage borgerne, da der er mange
aktive der gerne vil medvirke?
Der har været møde med den nye forening, Foreningen Lergravene i Nivå, Nivå Nu, Skolen i virkeligheden, Fredensborg
Kommune og Børnehusene Nivå.
Der håbes på, at processen bliver speedet op, hvilket er sket.
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Der afventes tilbud på licitationen. Derefter tages der stilling
til hvad der skal ske. Der håbes på byggestart i februar 17.
d. Tildeling af specialpædagogiske ressourcer til områderne.
Der reduceres meget i medarbejderstaben centralt. Der vil
fremover blive tildelt 1 ressourceperson samt 1,5 vejleder til
Bysamfundet i Nivå.
AKT lederne får meget mere arbejde, og det betyder, at der
evt. sker en omfordeling af ledelsesfunktionerne i området.
Vi er i gang med at finde en vej ind og ud i dette arbejde og
hvordan vi skruer AKT funktionen sammen.
e. Sproggaven er godt i gang: Alle huse arbejder ihærdigt med
opgaven, hvor alle huse har fået bogmateriale ud, der skal
bruges i arbejdet med børnene.
f.

Hjernen og Hjertet/ TOBI for fritidshjem og skole
Se opslag på Famly

g. Der er obs. på en del af en af børnegrupperne i Påfuglen. Vi
søger nu en decideret socialpædagog som ekstra normering,
da der er mange børn, der er udfordret. Vi vil sikre os, at vores dygtige medarbejdere fortsat har tilfredsstillelse i at kunne tilrettelægge og gennemføre en struktureret pædagogisk
hverdag.
h. Vi forsøger at skabe flere vuggestuepladser i Påfuglen ved at
indrette anderledes, da der er stort pres på vuggestuepladser.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
3. Status på Basen:
Ledelsen på Basen har indtil videre været delt mellem Jane,
Jakob og Susanne. Vi har nu konstitueret Linda Nordam Larsen, der kommer fra Smilehullet frem til 1.marts og processen med at ansætte daglig leder går nu i gang.
Ansættelsesprocessen forventes at blive som sidst der blev
ansat en daglig leder.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Formanden roste Basens personale for deres store indsats for at lave et
spændende program for at fastholde børnene på Basen.
Formanden havde i øvrigt hørt flere forældre udtrykke samme glade holdning.
4. Budget og budgetrevision
Der er sket en central regulering på pris og løn fremskrivningen, og pengene er taget ud af budgettet.
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Vi vælger at etablere noget på legepladsen i Påfuglen, elcykler til 0-5 års husene, Basens udseende, ny bus, mm. Vi
forventer et forbrug på 97-98 % og overfører resten til næste års udfordringer.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og erklærede
sig enige i hvad pengene bruges til.
5. Sammenlægninger i ferieperioder
Bestyrelsen besluttede efter forslag fra området, at Påsken
friholdes sammenlægninger, Basen deltager planlagt og
struktureret i sammenlægning med fritidshjemmene i sommerferien.
Derudover forslår bestyrelsen at ugerne 30 og 31 er sammenlægningsuger (mod forslag om uge 28 og 30), men det
er afgørende hvornår sommerferien starter.
Bestyrelsen vil gerne have beslutningen tilbage igen vedr.
sammenlægninger i sommerferien, efter behandling i ledelsesteamet.
6. Forældremøde 2.nov for alle husene i Børnehusene
Nivå.
På valg: Lars, Helle, Sofie og Lise:
Sofie og Lars modtager ikke genvalg, men Helle og Lise vil
gerne genopstille.
Der udsendes invitation fredag 14.oktober
7. Hensigtserklæring fra bestyrelsen vedr. afhentning af
mindre søskende.
Det er en udfordring for nogle af vores huse, at børnene hentes af mindre søskende, der ikke er modne nok. Hensigtserklæringen er beregnet på de familier, hvor dette er et problem. Hensigtserklæringen blev udarbejdet.
8. Lukkedage i 2017
Bestyrelsen besluttede følgende lukkedage i 2017:
12. april, dagen før påskeferien.
26. maj, dagen efter Kristi Himmelfart.
27-28-29. december.
9. Evt.
a. Dialogmødet 24.nov er flyttet til d 19.januar 2017.
b. Da der er ledige dagplejepladser i fx Kokkedal, tilbydes for
ældre, der ikke ønsker vuggestue plads, en dagplejeplads i
de andre bysamfund.
c. Stor ros til børnehaverne og dagplejen for at knytte venskaber på tværs allerede så tidligt, så børnene lærer at kende
hinanden tidligere.
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