Sidsel Vang
Områdeleder
Lystholm 8
3480 Fredensborg

OMRÅDEBESTYRELSESMØDE
Dato:
Tid:
Sted:
Referent:

Tirsdag den 2. juni 2020
Kl. 17.00 til 18.30
Virtuelt
Sidsel

Claus Christiansen fra Troldehøj deltager i mødet.
Tilstede: Kate, Julie, Lin, Louise, Linda, Claus og Sidsel
Afbud: Anne-Sofie, Kristina og Lene

Referat:
1.

Information vedr. genåbning
Det går fortsat godt i genåbningen. Der opleves god opbakning fra forældre
omkring den måde der organiseres på i husene. En samlet oplevelse er at forældrene naturligt har større og større pasnings behov i forbindelse med at flere
er tilbage på arbejde. Medarbejderne i BHF går positivt til opgaverne, finder
løsninger og får skabt en god hverdag, med oplevelser, aktiviteter og smil.
Tilbagemelding fra medarbejder repræsentanter Louise, Linda og Claus: Det
går godt. Legestuen tages fra denne uge igen i brug. Det betyder at dagplejerne
skal være i de samme grupper-for ligesom de andre huse at arbejde med faste
grupper og faste voksne så vidt muligt. De bekymringer der kan opstå-tages der
dialog med forældrene om. I 0-6 års husene meldes der, at forældrene virker
glade og positive, forældre giver positive tilbagemeldinger og anerkendelse-det
er dejligt at få at vide. Nogle børn giver udtryk for at de godt kunne ønske sig
større område end en zone at være på, eksempelvis på legepladsen…der tages
fortsat meget ud af huset på ture. Sproggrupper, dialogisk læsning og mange
ting vi også tidligere har haft i hverdagen er i gang igen.
Dialog om at vi ikke kommer til ”at vende tilbage til det samme”. Vi skal tage alt
det gode med vi kender i den nye fremtid der venter. Vi plejer er i spil og genbesøges
Næste fase, der påbegyndes fra mandag d. 8. juni:
Der vil efter bestyrelsesmødet blive lagt opslag på Famly. Vi arbejder ikke længere i moduler. For at organisere dagen og følge de retningslinjer der er vil vi
bede forældrene melde deres behov for pasning. Det er vigtigt at understrege at
vi som vi har haft et stykke tid-har fuld åbningstid.
Forældre repræsentanter bakkede op om behovet for at kende forældres behov
ift at kunne organisere mødetider for medarbejdere, faste grupper og faste
voksne så vidt muligt. Det blev understreget at det var vigtigt at det fremgik at
man som forældre kan hente sit barn når man kan. Dialog om at det kan man,
dog kan det være at gruppen er på tur eller lignende-derfor godt at have dialog
med huset ift hentning.
Forældre repræsentanter giver udtryk for at det har været positivt som forældre

at ”stå i kø” sammen, man har lært andre forældre bedre at kende og haft dialog
sammen morgen og eftermiddag.
Dialog om morgenmad i husene. Indtil videre er det ikke muligt at få morgenmad. Det er ikke et krav at der serveres morgenmad.

2.

Tilbagemelding fra Claus vedr. arbejdsgruppen omkring normeringer
Claus fortalte om arbejdet i den gruppe der er nedsat hvor Claus deltager som
medarbejder rep. og Anne-Sofie som forældre repræsentant for Områdebestyrelsen i Børnehusene Fredensborg.
Der er blevet arbejdet med, hvordan man anskuer normeringer i dagtilbud.
Hvordan synliggøres hvordan de tildelte ressourcer anvendes. Claus giver udtryk for at det er positivt at der ses på det overordnet billede for dagtilbud i Fredensborg kommune og ikke på enkelt hus niveau. Forældre der er med i gruppen bidrager positivt. Det er en udfordring ”at læse” tal og flere tal har der været
brug for at være undersøgende på. Rapporten der skal afleveres til Børne og
skole udvalget skal være færdig inden sommerferien. Der er aftalt et møde mere i arbejdsgruppen-indtil videre.
Tilbagemelding fra forældre rep i bestyrelsen: Godt der er kommet nuancer ind i
arbejdet og i rapporten og positivt at der tales om kvalitet. Godt der åbnes for
dialog for og om dagtilbudsområdet.
Der blev spurgt til hvordan formidling af rapporten er tænkt? Claus fortalte at
der vil være repræsentanter fra gruppen der præsentere rapporten for Børne og
skoleudvalget. (Der er siden kommet svar på hvordan rapporten vil være tilgængelig: Efter Børne og skole udvalget er præsenteret for rapporten vil denne
blive offentliggjort)
Anne-Sofie havde ikke mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet, men har
sendt mail med info vedr arbejdsgruppens arbejde, se nedenstående:

”Her er et kort oprids over, hvad der er sket siden sidst i arbejdsgruppens arbejde med
Normeringen i Kommunens institutioner.
Vi modtog det første udkast til en rapport slut april, som vi diskuterede på et Webexmøde i start maj. Der er siden blevet foretaget nogle ændringer og næste udkast modtager jeg her en af dagene. På mandag d. 8. afholdes det (måske) sidste møde. Der er afsat en ekstra dag, hvis det findes nødvendigt.
Rapportens indhold:
Der er mange måder at anskue normering i dagtilbuddene på. Rapporten skal danne et
fælles billede på tværs af medarbejdere, faglige interesser, borgere og administration,
som politikerne kan tage afsat i, i de videre politiske drøftelser og prioriteringer på området. Der gøres rede for:


Den officielle normering og den reelle normering (en omsætter-tabel der viser
sammenhængen mellem de officielle normeringstal og den reelle normering, som
forældrene i gennemsnit vil møde i hverdagen)



Budget og derunder alternative tildelingsmodeller



Forholdet mellem professionsuddannede pædagoger og ikke-uddannede



Scenarier og udgifter ved indførelse af minimumsnormeringer

Fokus for det kommende møde er bl.a. rettet mod:



Kommentarer til udkast til arbejdsgruppens rapport



Arbejdsgruppens scenarier og anbefalinger



Næste skridt (evt. nyt møde)

3.

Eventuelt
-Der skal være renovering i Paddehatten (er i gang), i Lundely og Østervej i løbet af sommeren. Når plan for sommeren og camps er på plads sendes denne
til bestyrelsen
- Der blev spurgt til solcreme i dagplejen, det må godt gives på af voksne
- Vandleg, er det ok. Det er ok og vandslangerne har allerede været i brug i flere huse
- Spørgsmål fra forældre rep: opleves der børn i husene der er bange ift corona
og det-det kan fylde i husene med retningslinjer osv?
Medarbejderne giver udtryk for at det oplever de ikke. I starten da vi havde første fase af genåbningen var der enkelte børn der var bekymret. Der tales en del
om corona og hvad det er vi skal gøre og huske for at passe godt på os selv og
hinanden.

