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1.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg
Vi har lige nu slået stillingsopslag op til både pædagoger og en
sprogpædagog/vejleder.
Arbejdet med APV (arbejdspladsvurdering) er i gang i alle husene,
dette er en proces, vi skal lave hvert 3. år. Det er meningen, at alle
huse skal have en handleplan klar her i november, men muligt det
udskydes lidt, da der skal prioriteres god tid til at udarbejde
handleplaner ud fra drøftelser i husene.
Kompetenceløftet, der var sat i gang for alle pædagogiske
medarbejdere (dagplejen har tidligere været afsted), skulle foregå på
Karlebo Kro, alle havde set frem til dette. På grund af stigende
smittetal tilbage i september blev de sidste 2 hold afholdt som
webinar. Dette blev ikke oplevet så optimalt. Det er besluttet, at de
næste undervisningsgange udskydes til det nye år. Vi er dog stadig i
gang, og vi arbejder fortsat med de pædagogiske lærerplaner,
arbejder med leg-læring-udvikling og hvordan vi skaber
læringsmiljøer, der virker for udvikling i vores praksis.
Alle var klar til at gå i gang med kompetenceløftet, med masser af gå
på mod, så det er ærgerligt, at det måtte udskydes. Dog positivt at det
venter til undervisningen, får det bedste afsæt.
Førstehjælp for personalet afholdes de sidste 2 gange, 1 her i
november og 1 i januar 2021. Vi har skærpet opmærksomheden i
forhold til udmeldte retningslinjer. Alle har været meget glade for
vores lokale instruktør fra Den 1. hjælp.

Rigtig mange børn og forældre vil gerne bo i Fredensborg bysamfund,
det er godt. I januar 2021 har vi samlet set 17 børn mere indskrevet,
end vi havde i januar 2020. Hen over foråret fortsætter tilgangen af
børn. Så vi kigger på løsninger ift., hvordan kan vi bruge vores
kvadratmeter bedst. Når vi kommer til maj 2021, hvor vi har skift fra
børnehave til SFO falder børnetallet. I maj 2021 er der med de tal, vi
kender nu, 6 børn mere end i maj 2020. Tallene kan stige og falde, vi
følger det tæt og arbejder hele tiden med løsninger m.m. Positivt med
stor tilgang, der er vi glade for.
2.

Status på Covid 19
I dagplejen gør som vi har gjort i længere tid. Forældrene afleverer og
henter ude. Vi begrænser, hvem vi er sammen med af andre
dagplejere og børn. Vi er stadig meget ude og er først nu begyndt at
spise inde.
I 0-6 års husene afleverer og hentes ved døre eller ude. Forældrene er
positive, alle kan synes det er lidt besværligt, men alle gør hvad de
kan for at få det til at fungere i hverdagen. Tak for det gode
samarbejde i en anderledes hverdag .
I alle huse er vi mere inde nu, vi holder afstand, ser på vores
aktiviteter, planlægger ud fra retningslinjer og er så vidt muligt faste
voksne og faste grupper. Vi har ansat lidt flere hænder til at få
organiseringen til at hænge sammen i efteråret.
Alle er lidt matte af corona, som alle andre, men vi arbejder videre
med en positiv tilgang. Møder holdes som udgangspunkt på web. Det
har været en positiv oplevelse, at holde trivselssamtaler med forældre
og givet mulighed for at holde det i løbet af dagen.
Forældrerepræsentant giver udtryk for, at det ikke føles som om, at
det har givet konsekvenser for børnene i hverdagen i institutionen, det
opleves godt for børnene at være i små grupper. Bestyrelsen ønsker,
at der bliver sagt tak til personalet for, at alle gør det så godt.
Kommunikationen er positiv også selvom man som forældre måske
spørger igen og igen, opleves medarbejderne positive, smilende og
imødekommende. Medarbejderne har styr på børn, flyverdragter, huer
og det hele, en stor opgave for medarbejderne, at skulle holde styr på
alt i hverdagen og de praktiske ting oveni. STORT TAK FOR JER.

3.

Valg til Områdebestyrelsen
Der er fundet en repræsentant i Dagplejen - Katja Cecilie Rothaus
Der er fundet en repræsentant til Troldehøj - Katrine Pileborg . Der
var yderligere 2, der havde meldt sig i Troldehøj, men de havde på
forhånd udtrykt, at hvis andre ville, trak de sig frivilligt.
Vi har stadig brug for en repræsentant fra Østervej og Paddehatten.
De daglige ledere har taget fat i forældre, men det er ikke lykkedes
endnu. Dialog om hvad gør vi?? Vi prøver igen at prikke lidt til nogle
forældre.
Første møde i den nye områdebestyrelse er den 10. december til
konstituerende møde.
Årsberetningen skal sendes ud sidst på året. Den bliver lagt ud på
Famly.

4.

Opmærksomheder til den ”nye” områdebestyrelse
Hvad ønsker den nuværende områdebestyrelse at aflevere/overlevere
til den nye?







5.

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.

Eventuelt
Intet at bemærke

6.

Tak for indsatsen til de, der har sidste møde i
Områdebestyrelsen
Tusind tak til Julie og Kate for jeres store indsats, bidrag, deltagelse og
løft af opgaver. Vi ønsker jer alt det bedste og heldigvis er I jo stadig
en del af Børnehusene Fredensborg.
Kate: Det har været spændende at være med i de 7 år, så fedt. Har
været med til mange spændende opgaver, har set ”en ny” verden fra
en anden vinkel.
Julie: 2 spændende år og godt at se bag kulisserne, positivt og vigtigt
at være med i diskussioner om det der er aktuelt for området. Giver
en hel anden indsigt i Børnehusene Fredensborg.

