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Årsberetning for Børnehusene Fredensborg 2018.
Forpersonens beretning:
2018 blev et år hvor vi i områdebestyrelsen ville mere end vi nåede. Det har været svært at
få enderne til at mødes, og vi har haft udfordringer med at være fuldtallige til vores møder i
løbet af året.
Lige præcis dét har også gjort, at vi her i slutningen af året har haft fokus på samtalerne og
diskussionerne om, hvad forældreinddragelse er, hvad det kan være og hvad det skal være.
Det har også været afsættet for at få sat gang i etablering af forældrekontaktudvalg i de
forskellige huse, for at få en kommunikationslinie mellem bestyrelsen og forældre i de enkelte huse og for at få afklaret, hvad der ligger i henholdsvis bestyrelsesopgaven og i forældrekontaktudvalget.
2018 var også året, hvor vi endnu engang forsøgte at kæmpe mod omdannelsen af fritidshjem til SFO i samarbejde med de øvrige områdebestyrelser i Fredensborg Kommune. Det
har vi tidligere formået at gøre, men denne gang traf byrådet altså en beslutning om at gå
fra fritidshjem til SFO. Også dét har været medvirkende til vores samtaler og diskussioner af
forældreinddragelse. Med nedsættelsen af SFO-råd er forældrestemmen stadig repræsenteret, og vi vil naturligvis arbejde for, at det gode overgangsarbejde kan fortsætte, og at der
vil være fokus på fritidspædagogikkens betydning for vores børn efter en lang skoledag.
Bestyrelsen har fulgt projekt Ligestilling i læringsmuligheder tæt, og det er også en af de
opgaver, der venter den kommende bestyrelse: at arbejde med forældreinddragelsen i dette
projekt, som vi synes er vigtigt og som andre fra politisk og fagligt hold også finder vigtigt
og gerne vil vide mere om.
Den nye bestyrelse kommer selvfølgelig til at se anderledes ud, når forældre med børn i
aldersgruppen 6-12 år ikke længere er repræsenteret. Vi håber, at der blandt nuværende
forældre med børn 0-6 år sidder nogen, der vil gå ind i bestyrelsesarbejdet og bidrage til
forældresamarbejdet og forældreinddragelsen ift. de enkelte huse og områdeledelsen og
ikke mindst til forældrekontaktudvalgene.
På bestyrelsens vegne
Tora Ribers, forperson.
Områdeleders beretning:
2018 har været et år med mange aktiviteter, læring, udvikling, fokusområder og ture, alt
det som I som forældre har kunnet følge i det hus jeres barn går i.
Vi har i 2018, været optaget af projektet: ”Ligestilling i læringsmuligheder”, som vi har haft
sammen med Børnehusene Kokkedal. Projektet har haft fokus på: At udvide børnenes deltagelses og læringsmuligheder for at mindske chanceulighed. Vi har haft en særlig opmærksomhed på køn og det at give lige muligheder for alle børn, set ud fra et normkritisk perspektiv.
Det har været et spændende projekt og vi har fået øje for hvordan vi med en særlig opmærksomhed kan være med til at give de samme deltagelsesmuligheder for alle børn i Børnehusene Fredensborg.
I Børnehusene Fredensborg gør vi det bedste, vi kan, for at skabe en lærings - og udviklingsrig, god, tryg og sjov hverdag i husene, hvor man kan øve sig, man kan lære nyt, man
kan være forskellige. Vi skal fortsat skabe gode læringsmiljøer for børnene og være et trygt
og godt sted for børn, forældre og medarbejdere.
Medarbejdere og forældre skal sammen have ejerskab for det gode børneliv i Børnehusene
Fredensborg. Vi har allerede meget godt, som vi skal bygge videre på. Vi kan ikke gøre det
uden jer forældre og har brug for jeres input i hverdagen. Vi skal fortsætte vores gode samarbejde med jer forældre og der skal her sendes et stort Tak for godt samarbejde i løbet af
2018.
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Ved budgetforliget i september, blev der truffet politisk beslutning om at Fritidshjem og
Klubber fra 1. januar overgår til SFO. Det har været gode, sjove, udviklende og lærerige år
at være områdeinstitution for 0-12 år. Nu venter en ny tid med nye oplevelser, både for 0-5
års husene, for fritidshjem og klubber i en ny struktur. Vi tager alt det gode med os i det
nye og I vil stadig opleve de gode samarbejdsflader der er, blandt andet i arbejdet med gode overgange. Både børn, forældre og medarbejdere ønskes alt det bedste i det nye der
venter.
Tak for samarbejdet i Områdebestyrelsen med forældre og medarbejdere, der alle har vist
engagement og et ønske om, at bidrage til, at vi sammen skaber de bedste rammer, udviklingsmuligheder og deltagelsesmuligheder for alle børn i Børnehusene Fredensborg.
En stor anerkendelse skal lyde til alle medarbejdere for deres store engagement og tak til
jer forældre for at være med til at skabe den hverdag vi har.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Mange hilsner
Sidsel Vang, Områdeleder

Side 2 af 3

