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1. Nyt fra Formanden:
Formanden orienterede om at formanden for bestyrelsen i
Børnehusene Fredensborg har rettet henvendelse om et
tværgående samarbejde mellem forældrebestyrelserne igen.
Formanden vil arbejde konstruktivt videre på dette.
Formanden orienterede om den seneste tids læserbreve om
fritidshjem og SFOér, herunder at to politiske partier nu har
meldt ud, at de vil støtte fritidshjem fremadrettet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2. Nyt fra Området:
a. Overgangene 1. maj:
Overgangen mellem børnehave og fritidshjem og mellem
fritidshjem og klub er forløbet godt. Alle har samarbejdet
inden starten, og der er også udlånt medarbejdere fra
børnehaver til fritidshjem.
b. Status køkkenerne:
Området er udfordret af, at der lige nu mangler medarbejdere i to køkkener. Udfordringen løses, men når der
kun er 1 medarbejder i hvert køkken, er det svært ved
sygdom og ferier.
Når den økonomiske mulighed er til stede, er der behov
for at drøfte i bestyrelsen muligheden for et fælles køkken for alle fire 0-5 års huse. Dog ikke i indeværende år
af økonomiske hensyn.
c. Status Naturgruppen - nu Spirerne:
Naturgruppen vil gerne hedde Spirerne, for at markere at
der ikke længe er tale om en skovbørnehave – men en
udegruppe.
Inden længe er det nye tilholdssted på Møllevej klar. Da
området er fredet, skal vi søge alle tilladelser til
ny/ombyg/tilbygninger på én gang, men kan vente med
at sætte byggeriet i gang til senere eks. Bålhytte.
d. Sygefravær april:
Sygefraværet er heldigvis dalende. April viser et sygefravær på kun 4,5 mod fraværet i marts på 6,5.
Alle medarbejdere tæller med i fraværsprocenten, også
de studerende.
e. Status økonomi:
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Overførsler fra 2016 er frigivet. Lige nu ser det ud til, at
området bruger for mange penge, men budgettet mangler stadig at få socioøkonomiske midler samt forskellige
refusioner tilført.
Der er ansat en del pædagoger i stedt for medhjælpere
og opnormeret i husene, så mens den samlede pædagogiske faglighed stiger, så falder råderummet i økonomien.
Dog forventes at komme i mål med et lille mindre forbrug
– også i år.
f. Status på arbejdet efter ny AKT-funktion:
AKT =Adfærd, kontakt og trivsel. Nu er Pernille også AKT
leder for de selvejende og de private institutioner i Nivå,
og lige nu er det dem, der har flest sager, der skal håndteres. En tese er, at det forebyggende arbejde og tidlige
indsats i Børnehusene Nivå ”slår igennem”.
g. Ny struktur i Mariehønen:
Mariehønen har ændret struktur i huset. Der er nu fem
stuer.
 Brumbasserne og Larverne, med ca. 10-12 børn
på hver stue på 0-2 år.
 Græshopperne med ca. 12-15 børn på 2-3 år.
 Tusindbenene med ca.12-16 børn på 3-4 år.
 Guldsmedene med ca. 12-16 børn på 4-6 år.
Guldsmedene er i alrummet og bruger også Basen om
formiddagen. (Ligeså gør Solstrålen.) Forældre og børn
har taget godt imod den nye struktur..
h. Basen og nye børn:
Basen har modtaget mange nye 3. klassebørn, og de vil
gerne være i Basen også om aftenen.
Desværre er der en del 5. klassebørn, der melder sig ud
– støttet af forældrene, fordi der er kommet så mange
”små”.
Basen starter samarbejde med Cafeen (for 6. klasse og
opefter)på Nivå Skole Nord, for at skabe de bedste forudsætninger for tilbud til de største børn både i Basen og i
Cafeen. Basen har i modsætning til Cafeen åbent i skoleferierne.
Via Frederik fra Nivå Nu, etableres også et samarbejde
med Arabisk Skole om at tilbyde fritidshjem og klub til
børnene derfra, der ikke selv har fritidstilbud. Målet for
arabisk skole og Børnehusene Nivå er, at børnene i området får både et godt tilhørsforhold til nærmiljøet, og
mulighed for at uddybe det danske sprog.
i. Børnenes Grundlovsdag i området:
Børnehusene Nivå holder Børnenes Grundlovsdag 1. juni i
Galaxen for de store i børnehaverne om formiddagen og
fritidshjem og klub om eftermiddagen.
Det fælles tema er, at ”Alle har ret til kreativitet og at
være med til at bestemme”. Der kommer et band og spiller ”fed” musik, derudover satses på at kunne sende
brevduer til vejrs som en event på dagen.
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j.

Anmeldt tilsyn:
Der er tilsyn hvert år i alle huse. I lige år er der uanmeldt, og i ulige år er der anmeldt tilsyn.
Anmeldt tilsyn starter med, at husene to og to besøger
hinanden til selvevaluering, og derefter kommer pædagogisk konsulent på besøg. Alle tilsynsrapporter lægges
på hjemmesiden.
k. Diplom i praktikvejledning:
En del pædagoger tager et modul i diplom i praktikvejledning. De skal til eksamen i juni, og vil være godt rustet til at vejled studerende fremover.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning
vedrørende punkt c. om at bestyrelsen fortsat gerne vil orienteres løbende og fremdriften, vedrørende punkt d. med bemærkning om at det var glædeligt at sygefraværet er faldende og
vedrørende punkt e. om at bestyrelsen fortsat gerne vil orienteres og følge økonomien tæt.
Drøftelser:
3. Sukkerpolitik for området:
Bestyrelsen drøftede det fremlagte forslag om sukkerpolitik.
Efter drøftelserne kunne det konstateres at der ikke var
enighed om det fremsatte forslag der derfor ikke blev sendt
til afstemning.
Bestyrelsen besluttede at formanden samt Jane – medarbejderrepræsentant fra 0-5 år forsøger at komme med et nyt
udkast til næste bestyrelsesmøde, baseret på debatten.
4. Dialogmødet den 13. juni – deltagere:
Winnie er med i planlægningsudvalget, og synes at det bliver
et spændende dialogmøde.
Winnie, Karsten, Ann Marie og Rebecca deltager fra bestyrelsen.
5. Kommende høring.
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-ogreferater/boerne--og-skoleudvalget/2017/april/3--april2017--referat/43
Forvaltningen ønsker at fordele den samlede lønsum for område-netværksledelse på en anden måde end tidligere, nu
hvor der er sammenlægninger i Fredensborg og Humlebæk
og Jellerød Børnegård bliver privat institution.
Høringsoplægget kommer senere.

Side 3 af 4

Bestyrelsen drøftede kort forholdet og vil se nærmere på et
høringssvar når emnet kommer i høring, idet bestyrelsen allerede nu noterede sig, at der bør tages hensyn til den demografiske sammensætning af de enkelte bysamfund.
6. Evt.:
Trods det, at kommunens samlede økonomi ikke har været
bedre i mange år, men stadig kræver fokus, skal vil til næste
års budget finde 40 millioner i hele kommunen. Der skal
etableres pulje, så politikerne har muligheder for at sætte ind
der, hvor de bliver enige om at fokusere.
Vi skal alle finde 3 % i mulige besparelser = 1,5 million i
Børnehusene Nivå.
Bestyrelsen tog denne bemærkning til efterretning, men vil
påpege overfor relevante at der er et skråplan fortsat at lave
besparelser på daginstitutionsområdet, idet der allerede er
sparet helt ind til benet.
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