Referat fra konstituerende områdebestyrelsesmøde
Dato:
Tid:
Sted:
Referent:
Mødeleder:

Torsdag den 10. december 2020
Kl. 17.00-19.30
WebEx
Lene Bregninge
Sidsel Vang

Tilstede:

Lin Kirkmand, Junaid Khalid, Katja Rasmussen,
Katrine Pileborg, Louise Bering, Linda Eriksen,
Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Anne-Sofie Birkelund og Kathrine Krygell

1.

Velkommen til områdebestyrelsen
Præsentationsrunde

2.

Ny områdebestyrelsen
Det er desværre ikke lykkedes at få en forældrerepræsentant fra
Østervejs Børnehus på nuværende tidspunkt.


Valg af forperson, næstforperson og repræsentanter til
ansættelsesudvalg (til evt. daglig leder, hvis der bliver behov for
det)
De ansatte i Børnehusene Fredensborg kan ikke stille op til disse
poster
Stemmeret i bestyrelsen er kun for de valgte personale- og
medarbejder repræsentanter. Lene og Sidsel har ikke stemmeret.
Forperson: Katja Rasmussen
Næstforperson: Kathrine Pileborg
Ansættelsesudvalg: Lin Kirkmand, Kathrine Pileborg



Hvordan forholder vi os i forhold til huse, der mangler
repræsentanter og fremadrettet?
I Østervejs Børnehus har det ikke været muligt at finde en
forældrerepræsentant, hvad gør vi.
Forslag: Hvis der sidder nogen i de øvrige huse, der kunne have
lyst til at stille op, evt. en opfordring fra den nye bestyrelse.
Måske et event… forældrerepræsentanter kunne stille sig op i
Østervejs Børnehus på det tidspunkt hvor flest forældre
aflevere/henter i institutionen og opfordre dem til at stille op.

Det blev besluttet, at i begyndelsen af det nye år, vil Katja,
Kathrine og Sidsel mødes og have dialog om mulig event. Sidsel
indkalder til et møde i starten af det nye år.


Styrelsesvedtægter – eventuelle spørgsmål.
Styrelsesvedtægterne danner rammen om det arbejde, vi kan gøre
her, vi har primært brugt denne ved tvivlsspørgsmål. Den ligger op
til at hvert hus, skal være repræsenteret ved forældre rep. Vi skal
have en overvejelse om, hvad der skal ske, når ens barn flytter fra
et hus til et andet. Den situation kommer vi i, i løbet af året. Vi
sætter det på som et punkt til næste møde. Styrelsesvedtægterne
hjælper os godt på vej. Sig endelig til, hvis I har spørgsmål til
styrelsesvedtægterne undervejs.



Mødedatoer (er vedhæftet til dagsorden)
Katja og Sidsel vurderer behovet i forhold til datoerne, hvis det
ikke passer, eller der kommer ekstra møder. Lene indkalder til
møderne.



Opmærksomheder fra den ”gamle” områdebestyrelse
 Det har været godt, at holde møderne på skift i husene, så
alle får set husene. Vigtigt at holde møderne også, når de er
på web.
 Opfordring til at der løbende bliver fulgt op på de aktiviteter,
der har været eks. i forhold til de udvalg, der har været med
personalenormering.
 Aula – stor opgave. Implementeringen af det.
 Fortsætte med at være aktive i møder m.m. på Rådhuset –
holde fast i møde op.
 Fokus på kommunikationen til de andre forældre – hvordan
får vi endnu mere god kommunikation. Fortsat fokus på
synliggørelse om hvem vi er i bestyrelsen.

3.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg v/ Sidsel
Børn og personale
Vi har fået ansat pædagoger i Paddehatten, Troldehøj og en ny
sprogpædagog. Vi har ansøgere til de pædagog stillinger, vi har slået
op. Desværre har vi ikke fået ansøgere til vores 2 stillinger som
dagplejere. Vi vil genopslå disse stillinger i det nye år.
Flere børn på vej. Børnefamilier vil gerne bo i Fredensborg. Vi ser på
muligheder i alle husene. Hvad har vi af andre kvadratmeter, bla. i

Tryllestenen, som Troldehøj benytter lige nu. Vi har fokus på, at vi har
en del flere børn i februar, marts og april, alle skal have ordentlige
rammer og gode pædagogiske læringsmiljøer. Vi arbejder på løsninger
både på den korte og den lange bane, i første omgang den korte bane.
Det betyder frem til maj2021. Vi arbejder på at finde de bedst mulige
løsninger.
Covid 19
Linda: Det er blevet en del af vores hverdag, vi oplever at alle gør en
indsats.
Louise: Forældrene er så gode i alt det her. I dagplejen er vi lidt mere
inde nu. Vi kan mærke en corona-træthed blandt de voksne, men vi
har det godt og børnene hygger sig.
Lene:
Sneglehuset: Det fungerer, køkkenet fungerer og laver stadig dejlig
mad til børnene. Administrationen arbejder som udgangspunkt
hjemmefra.
Ud fra en fælles vurdering af Fredensborg Kommune, er alt Lucia
desværre blevet aflyst. Det er meget ærgerligt, børn og voksne havde
glædet sig. Vi følger de retningslinjer, som vi får. Vi ser på andre
muligheder og måske kan vi gøre det i det nye år. Det er svært, når
noget vi har glædet os til bliver aflyst. I den situation er der brug for
at vi-forældre og pædagogfiske medarbejder i samarbejde taler med
børnene om det der sker eks en aflysning og den positive tilgang til
dette.
Vi har fortsat brug for en melding fra forældrene om, hvornår børnene
kommer og går. Vi skal bruge vores ressourcer bedst muligt, derfor er
det vigtigt at vi ved hvornår børnene er her-for planlægning, skemaer
osv. Handler også om dagene op til jul. Vi har brug for at vide, hvem
der holder fri i dagene op til jul. Personalet vil også gerne have fri. Vi
appellerer til, at der kommer en melding tilbage, så vi ikke er for
mange voksne i forhold til antal børn. Vi oplever stor
imødekommenhed fra forældrene, når vi spørg til hvornår der holdes
fri.
Der er ikke lavet nye restriktioner til dagpasningstilbuddet. Vi har
lokale restriktioner. Eks. håndværkere, medarbejdere der går ind i

huse, skal bære mundbind. Medarbejdere ikke meget rundt i husene,
vi går ikke på tværs, hvilket også betyder at Sidsel heller ikke kommer
rundt i husene lige nu. Der afholdes møder på Web-hvor vi ”kan se”
hinanden. Vi savner at ses!
AULA
I morgen får alle forældre et postkort med hjem om AULA. Man kan
logge sig på Aula pr. 4. januar 2021. Medarbejderne er på nu, så vi
kan øve os lidt. Vi har i den første periode afkrydsningslister i husene,
indtil vi er sikre på at alle forældre er på.
Aula ”arbejder sammen” med skolen, så har man børn begge steder,
kan man se det hele et sted.
Vi har en superbruger i hvert hus og en fælles administrativ
superbruger.
Vi har været meget glade for Famly og Aula bliver også godt. Vi er i
gang, men selvfølgelig kan der opstå noget, vi ikke har forudset. Vi må
være tålmodige og huske at det tager lidt tid inden vi er helt i gang
med Aula.
Billederne fra Famly skal man som forældre selv gemme inden Famly
lukker ned 31/12-2020. Lene ligger remindere på Famly.
4.

Årsplan 2021
En ledetråd for 2021 (sendes med referatet) er sendt ud fra
direktionen. Den skal danne baggrund for vores årsplan og årshjul i
alle husene. Det samme gjorde vi her i bestyrelsen for 2020.
Vedhæftes referatet.
I Lokal MED-udvalget, der består af en medarbejderrepræsentant fra
hvert hus, arbejdes der også med Ledetråd og Årsplanen.
Efterfølgende udarbejdes der et årshjul i alle huse. Der er deadline i
slutningen af februar 2021. Ledetråden ligner meget den fra dette år.
Fokuspointerne er ikke nødvendigvis noget vi afslutter, men arbejder
videre med. Vi havde bl.a. Affaldssortering og andre ting i år, blev ikke
til noget grundet Covid 19, så der vil være en del ting fra Årsplanen
2020 vi tager med ind i 2021.

5.

Eventuelt
Corona: Hvad tager vi med os for både forældre, personale. Der

arbejdes lige nu med et skriv om, hvad vi har lært i Børnehusene
Fredensborg, en opgave de faglige fyrtårne og ledelsen har været
samlet om. Lokaludvalg og områdebestyrelsen skal også være en del
af denne proces, hvor punkterne som nærhed, afhentning og
aflevering, er en del af det.
Fungerer fint med webex møde, men vi glæder os til at kunne mødes,
dialogen og det at lære hinanden at kende, kan opleves lidt nemmere
når vi kan mødes også fysisk.
Områdebestyrelsen præsenteres på Famly med oplysninger og et
fælles billede.
Den tidligere forperson Kate Oldenburg og Sidsel laver årsberetning for
2020, som vil blive lagt på Famly inden årets udgang.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

