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Afbud:

Ingen

1.

Velkommen til områdebestyrelsen 2020
Første møde i det nye år og ALLE huse er nu repræsenteret - det er
meget positivt. Stort velkommen til Anne-Sofie der repræsenterer
Lundely Børnehus og Christina, der repræsenterer Østervejs Børnehus.
Vi tog en præsentationsrunde og der blev taget et fællesbillede af
forældre repræsentanter. Hvert medlem skal sende et lille skriv til
Lene, der sætter det på Famly inkl. billedet. Julie sender et forslag ud
til inspiration.

2.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg v/ Sidsel
Info om bygninger
Paddehatten
Har desværre haft en ny vandskade. Der er blevet boret hul i et
vandrør, der har stået og sivet. Det handler ikke om, at det er en
ældre bygning, det er et uheld og meget uheldigt at det har betydet
denne vandskade. Der arbejdes hårdt på, at få alt vand væk og at alt
bliver 100 % tørt. Lige nu afventer vi meldinger på den næste fase
hvor der fjernes lidt mere for at ”finde tørt”. Kommunale ejendomme
(CEIS) står for renovering og har procedure over, hvad der skal ske,
hvem der gør hvad og sikring ved prøvetagning i forhold til fugt med
videre. Medarbejdere og forældre bliver løbende opdateret.
Børnehusene Fredensborg arbejdsmiljørepræsentant deltager i møder
med medarbejderne, for at være med til at drøfte, hvordan vi gør og
organisere os i en tid, hvor de fysiske rammer ikke er optimale.

Vi håber på, at alle kan blive i huset under renoveringen, men skal det
vise sig, at der skal lukkes så meget af, at der skal findes en anden
løsning, så finder vi naturligvis ud af det også.
Paddehatten skal på et tidspunkt i løbet af 2020 have skiftet rør i
huset og vi er i gang med at se på, hvornår dette vil være bedst muligt
i forhold til dagligdagen.
Sneglehuset
Den vandskade, der tidligere har været i Sneglehuset, hvor vores
fælles køkken ligger, er endt i at der skal lægges nyt gulv. Det
betyder, at køkkenproduktionen på et tidspunkt skal flytte i en
periode. Vi arbejder lige pt med at finde den bedste løsning. Alle børn
skal nok fortsætte med at få dejlig mad og så snart vi ved mere, vil
det blive meldt ud til alle forældre.
Lundely Børnehus
Er udfordret på, at der enten er meget meget varmt eller meget meget
koldt på første salen hos Girafferne. Dette skal laves. Rørene skal
udskiftes. Dette bliver der også lavet en plan for, vi håber dette
arbejde kan være i sommer perioden.
Østervejs Børnehus
Der skal også skiftes rør. Det arbejder vi også med en plan for.
Ledelsen holder løbende møder med kommunale ejendomme og
samarbejdet er super godt. Alle gør hvad de kan for at det bliver
planlagt så optimalt som muligt for alle. Vi håber at de fleste af
projekterne i husene, kan blive i løbet af forår/sommer.
Vi skal igennem processen på bedste vis for børn, personale og
forældre.
Velkomstmappen
Velkomstmappen til nye børn i Børnehusene Fredensborg er nu klar.
De kommer ud i husene, så personalet er klar til at bruge dem fra 1.
februar 2020 i den første samtale med forældrene. Vi vil løbende
evaluere på, om nye forældre bruger dem og hvad de ellers tænker
om det. Indholdet vil løbende blive tilrettet. Mappen indeholder dagens
gang i barnets hus, lukkedage, områdebestyrelse, forældrekontaktudvalg, hvad skal man have på af tøj, telefonnumre m.m.

Daglig leder
Ansættelse af daglig leder til Troldehøj er nu gennemført. Vi har fundet
en ny daglig leder, der skal ansættes i Troldehøj. Bliver meldt ud på
mandag den 27. januar. Vi er meget positive og ser frem til det
kommende samarbejde. Kate har deltaget som forældrerepræsentant,
hvilket har været rigtig godt.
Dagplejen
Vi har ansat 2 nye dagplejere. Vi er så glade, vi havde før en
udfordring med pladsen til nye børn. Nu har vi fremtidssikret. Bliver
dejligt med flere hænder og også nemmere, når der skal afvikles ferie
eller ved sygdom.
Oplægsholder
Bestyrelsen har fået tilsendt et forslag om oplægsholder for
forældrene. Der var enighed om, at der skal være plads til alle
forældre, der har lyst. Idéen om en oplægsholder kommer fra Lundely
Børnehus. Når man som personale oplever børnefamiliers hverdag, alle
de krav der i dag sættes til forældre, udfordringer m.m., tænkte de, at
det ville være godt med et foredrag, som alle kan have glæde af.
Bestyrelsen synes det er en rigtig god idé, så man som forældre kan få
inspiration og gode bud på, hvad vi som voksne kan vi gøre. Hvem
kender ikke til konflikter, når vi skal ud af døren om morgenen,
hvordan vi giver vores børn selvværd og selvtillid og hvordan vi i det
hele taget støtter dem bedst muligt, andre dagligdags-udfordringer og
digital dannelse – hvordan håndterer vi iPads m.m. i forhold til børn.
Personalet har selvfølgelig også mulighed for at deltage.
Vi inviterer Lola Jensen – familievejleder. Når vi har en dato meldes
den ud med samme.
Hvor mange børn er der på voksne
I forlængelse af efterårets 2019’s undersøgelser med, hvor mange
børn er der pr. voksen i intuitionerne, har Børne - og Skoleudvalget
besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
områdebestyrelser, forældre, medarbejdere, faglige organisationer og
administration. Kommissorium for arbejdsgruppen fremlægges til
politisk beslutning på mødet i januar forud for nedsættelse af
arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen skal afrapportere senest 2. kvartal.

Anne-Sophie deltager fra Børnehusene Fredensborgs
områdebestyrelse. Vi vil fremadrettet have et fast punkt på dagsorden
med nyt fra arbejdsgruppen.
Områdebestyrelsesmøder 2020
Der er blevet lavet et udkast til bestyrelsesmøderne for 2020. Vi
sender dem ud på mail og indkalder elektronisk i Outlook. Bestyrelsen
vil gerne have, at møderne holdes på skift i husene, så man får set alle
husene. Rundvisningen i huset bliver af bestyrelsesrepræsentanten.
Det skal bare være kort.
Der er 2 Dialogmøder onsdag den 20. maj og mandag den 2.
november, hvor repræsentanter fra bestyrelser, politikere med flere
deltager.
Det vil stå på dagsorden, hvor mødet holdes.
3.

Opfølgning på sidste referat - hvor langt er vi kommet…
Vi er i mål fra sidste referat. Hovedformålet fra sidst var ansættelse af
ny daglig leder til Troldehøj og en fuldtallig bestyrelse.
Det bliver besluttet, at de valgte suppleanter træder ind, hvis et
medlem stopper.

4.

Årsplan 2020
Udkast til Årsplan 2020 er sendt ud til områdebestyrelsens
medlemmer. Årsplanen er udarbejdet ud fra Direktionens Ledetråd. Er
et ledelsesværktøj - Lokal Med-udvalget og ledergruppen har mødtes
og arbejdet sammen om at finde temaer og fokus punkter. Vi har valgt
at bruge samme skabelon som sidste år, da alle var meget glade for at
arbejde med den og oplevede denne virksom – for synlighed omkring
det ”vi ville se ske”.
Bestyrelsen er nævnt med fokusområde på kommunikation
Alle skoler og institutioner i Fredensborg bysamfund skal lave et fælles
projekt i forhold til affaldssortering.
Vi skal være en grøn og bæredygtighed institution-arbejdsplads. Vi tog
allerede hul på denne vision i 2019. Vi er i gang med affalds sortering,
vi har ingen levende lys i husene. og selv kalenderlyset er udskiftet til
LED – lys. Alle huse skal arbejde med bæredygtighed og herunder
hvad det er, hvor det er osv.
Positiv tilbagemelding fra bestyrelsens medlemmer til Årsplan 2020.

5.

Årshjul for bestyrelsen 2020
Vi beslutter, at lave en oversigt over, hvad vi gerne vil arbejde med.
Så besluttes det fra gang til gang, hvilke emner, der skal på til næste
gang:










Affaldssortering
Ligestilling i læringsmuligheder
Den styrkede pædagogiske læreplan
Overgang fra Famly til Aula - digital platform
Tilsyn - vi vil gerne have besøg af pædagogisk vejleder Susanne
Søholt
Evaluering af Velkomstmapper
Evaluering på AKT-pædagog (ansat i en 3 måneders periode)
Arbejdsgruppe for normering børn/voksne
Overgange fra børnehave til SFO/skole

Sidste år blev der arbejdet med at få sat sukkerniveauet ned i husene.
Ledelsen har måtte indse, at det ikke er lykkedes helt. Personalet var
ikke godt nok klædt på. Børnehusene Fredensborgs kostudvalg har
været til et foredrag med :”Sukkersheriffen”, der var virkelig godt,
hvor der bla. var fokus på, hvor lidt et barn rent faktisk skal have af
sukker. Daglig leder af køkkenet Marianne Bredal kommer rundt til
personalemøderne i foråret og har dialog med medarbejderne om
hvordan vi arbejder med vores mad og kostpolitik og herunder sukker,
fødselsdage, dialog med forældre.
Dialog om opfordring og anbefalinger overfor forbud om sukker.
Børnehusene Fredensborg ønsker ikke at lave forbud eller være
sukker-politi, der ønskes positivt fælles opmærksomhed på det børn
har brug for, når de er i Børnehusene Fredensborg.
Børnehusene Fredensborg har ansvar for, hvad børnene tilbydes af
mad, sukker osv. når de er ”hos os”. Forældre skal selv have
muligheden for at beslutte og vælge hvad deres barn skal have af
sukker.
6.

Budget
Sidsel orienterer på vores næste møde om budgettet for 2020,
eksempelvis hvad der bruges på løn, drift og hvordan tildeling og
fordeling er.

7.

Eventuelt
Maiken Andersen, daglig leder i Dr. Louises Børnehus og Østervejs
Børnehus står på Sidsels ikke tilstede assistent, mens Sidsel har ferie
og kan kontaktes ved behov. På mail: maia@fredensborg.dk.
Kate får kontaktinfo både på Maiken og Kristina Avenstrup
Områdeleder fra Børnehusene Kokkedal, hvis der er behov for kontakt.

Punkter til næste møde:



Arbejdsgruppe nedsat af BSU. Anne-Sofie giver
tilbagemelding
Budget 2020

