Bestyrelsesmøde den 21. november
kl. 17.30 – 20.00
i Lærkereden.

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Lærkereden
Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato: 07.12.16

Afbud fra Lise og Helle.
1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og farvel til gamle
Stor tak for det gode, positive konstruktive arbejde både Lars og Sofie har lagt i bestyrelsen.
Velkommen til de to nye forældrebestyrelsesmedlemmer, Ann Mari og Teresa og velkommen til Jane som medarbejderrepræsentant for 0-6 års området.
Ivan, Katrine og Jane, som er medarbejderrepræsentanter, har stemmeret i lighed
med forældrerepræsentanter, dog deltager de ikke i konstitueringen af bestyrelsen.
Jane - områdeleder, der er sekretær for bestyrelsen har ikke stemmeret. Susanne og
Kate deltager som en del af budgetgruppen og som referent. De har heller ikke
stemmeret.
Dagplejen deltager som gæst og har ikke stemmeret.
Bestyrelsen besluttede under mødet at konstituere sig således at Karsten Warming
fortsætter som formand, mens Helle Bosselmann fortsætter som næstformand.
2. Bestyrelsens arbejde og virke:
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.
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Budgettet drøftes altid med bestyrelsen, men den endelige beslutningskompetence
er hos områdelederen. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med de øvrige områdebestyrelser.
3. Nyt fra Formanden.
Lasse har valgt at trække sig, og der indkaldes suppleant til næste møde.
Der forventes en ny formand i Humlebækområdet, og måske ny formand i Kokkedal.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Nyt fra Områdeleder.
Vi er i gang med uanmeldt pædagogisk tilsyn. Det betyder, at pædagogisk konsulent
uanmeldt kommer og gennemgår alt i husene. Børnehusene Nivå’s huse får flotte tilsynsrapporter retur, Basen undtaget. Tilsynsrapporten munder ud i en handleplan,
som sammen med tilsynsrapporterne lægges på hjemmesiden. Det uanmeldte tilsyn
kommer hvert andet år, de øvrige år er der anmeldt tilsyn. En tilsynsrapport vil altid
være et øjebliksbillede.
Der er justeret på antimobbestrategien – sammen med skolen - i forhold til de temaer, hvor fritidshjem og klub skal deltage sammen med skolen. Det er småjusteringer.
Ungdomsskolen inviteres med til arbejdet med at udmønte strategien..
Skovbørnegruppen er i vinterhalvåret udfordret af cykeltransport, hvis børnene anvender ble. Der arbejdes på en strategi for børn indskrevet i denne gruppe senere
end 1. maj, hvor de dels skal være ble-fri, dels også helst være færdige med at sove
til middag.
Ledelsesteamet har på strategimøde drøftet, hvordan de bedste rammer skabes for
alle børn i området. Der er mange børn i 0-5 års husene. Derfor arbejdes der på at
udnytte de tomme lokaler i fritidshjem og klub bedre til aktiviteter for børnehavebørnene. Derudover er der en skæv børnefordeling i Galaxen og Smilehullet, som ikke
fordre integrationstanken. Antallet af børn i Basen er dalende. Derfor er børn, personale og daglige leder i gang med at finde ud af hvordan klubben skal ”skrues sammen”.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Status på Morgenpasningen.
På mødet i maj, spurgte bestyrelsen ind til muligheden for en udvidelse af morgenpasningen. Der er altid børn, der venter på, at morgenpasningen åbner. Hvis vi åbner tidligere for morgenpasningen, er vi nød til at lukke tidligere om eftermiddagen.
Fritidshjemmene ser igen på, om der er et reelt behov, eller om forældrene uanset
åbningstidspunkt afleverer børnene lidt før, for at komme tidligst muligt af sted.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at bestyrelsen
gerne vil holdes informeret om morgenpasningen og behovet for en eventuel justering. Bestyrelsen ønsker punktet medtaget på bestyrelsesmøde umiddelbart før
sommerferien 2017.
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6. Status på klubben.
Linda er startet som konstitueret daglig leder frem til 1. Marts, og er fuld af ideer og
gå på mod.
Medlemstallet daler, og der kommer ikke så mange børn til hverdag. Linda arbejder
sammen med medarbejderne på, hvordan rammerne kan ændres, så der møder flere
børn op.
I sidste uge blev der afholdt medlemsmøde, med deltagelse af ca. 40 børn. Der møder ca. 8-15 børn om aftenen.
6. klasserne udmeldes 30. april, og tilbuddet i klubben ”Nivå 2990”, er primært et
tilbud til de børn, der hører under Nivå Nu. Der er klub-Cafe på Nivå Skole Nord,
men der er ikke mange aktiviteter – det er mere hygge, der er på programmet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, med bemærkninger om
1) at bestyrelsen foreslog, at Basen benytter sig af skolen til at huske børnene
på de aktiviteter, der foregår hver dag. Det kan være via skolens forældreintra,
eller at lærerne husker børnene på Basen som tilbud om eftermiddagen.
2) Bestyrelsen besluttede at Per, leder af Ungdomsskolen og Jesper souschef,
inviteres til mødet i marts, for at orientere om Ungdomsskolen, og evt. andre
muligheder for klub og Ungdomsklub samarbejde.
7. Kvalitetsrapport for dagtilbud og anbefalinger.
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/boerne--ogskoleudvalget/2016/november/1--november-2016--referat/103
Kvalitetsrapporten kommer på hjemmesiden, så alle kan læse og nærlæse fra alle
områder.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Deltagere i dialogmødet den 19. januar.
Formanden og områdelederen oplyste kort om dialogmødernes form og formål.
Dialogmødet er det bedste talerør i forhold til politikkerne.
Winnie er deltager i arbejdsgruppen, der udformer dagsorden til næste dialogmøde.
Bestyrelsen besluttede at udover Winnie deltager Ann Mari, Karsten og Maria også i
dialogmødet.
9. Status på bus.
Anskaffelse af ny bus har været sendt i udbud i overensstemmelse med Fredensborg
Kommunes udbudspolitik.
Tre ud af fire svarede, og alle tre busser er beset sammen med en mekaniker.
Den valgte bus leases, og kommunen er behjælpelig. Vi forventer, at den nye bus
kan tages i brug først i det nye år.
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og glæder sig til at den nye bus så hurtigt som muligt kommer til at køre for Børnehusene Nivå.
10.Status på budget.
Børnehusene Nivå forventer, at bruge ca. 97 - 97,5 % af det tildelte budget således,
at resten overføres til næste budgetår. Det er pligtigt og i alles interesse, at der tages hensyn til kommunekassen. Derudover er der budget til svingende børnetal mm.
til næste år.
Bestyrelsen tog efter drøftelser orienteringen til efterretning.
11.Tilbagemeldinger på forældremødet.
En del forældre var virkelig begejstrede. Bestyrelsen ligeså. Bøgerne er købt, og er
lette og gode at læse.
Bestyrelsen foreslog at der tænkes videre over hvad vi kan gøre, for at der kommer
flere forældre især med anden etnisk baggrund end dansk. Måske en overvejelse om
der kan være børnepasning under mødet.
12.Datoer for bestyrelsesmøder i 2017:
Alle møder er fra kl. 17.30 – 20.00, og der serveres mad.
Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer:
06.02.17
22.03 17
15.05.17
20.06.17 - reservedato
17.08.17
05.09.17
20.11.17
13.Aftenarrangement for bestyrelsen?
Trods det sparsomme fremmøde i sommers, ønsker forældrene i bestyrelsen fortsat
at kunne mødes, for at lære hinanden bedre at kende.
Bestyrelsen besluttede dog at tidspunkt og indhold aftales næste gang, i håb om at
flere forældrerepræsentanter er til stede ved dette møde.
14.Grundlovsdag for børn samt FOLA’s tilbud for forældre.
Børnehusene Nivå har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på et fælles lokalt arrangement. Udspillet kommer på næste møde.
15.Evt.:
Lars Nyborg, skoleleder på Nivå Skole stopper fra 1. april.
Bestyrelsesmødet 06.02 udvides til kl. 21.00, så vi kan invitere skolens bestyrelse
fra kl. 19.30 – 21 med henblik på en uformel drøftelse om større og bedre samarbejde mellem bestyrelserne på fælles berøringsflader.
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Frokostordningen er på valg i år. Jane og Karsten har sammen skrevet et brev til
forældrene. Det skal være et aktivt fravælg, der skal foretages. Hvis mere end 50%
af forældrene i det enkelte hus vælger ordningen fra, ophører den pr. 01.07.2017.
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