Referat fra Børnehusene Fredensborgs
Områdebestyrelsesmøde
Dato:
Tid:
Sted:
Referent:

Mandag den 15. januar 2018
Kl. 18.00-20.00
Sneglehuset, Lystholm 8
Lene Bregninge

Tilstede:

Gunnar Jensen, Brian Verner Johansen, Tora Ribers,
Kate Oldenburg, Maria Ditlev Forberg, Sus Skjold Klamer,
Michael Dyhr Iversen, Bo Vestergård, Sune Schack, Birgitte
Christiansen, Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Karina Rolin Andersen, Martin Paulsen og Lisbeth Mortensen

1. Pkt.

Kommentarer/uddybning af nyhedsbrevet fra Sidsel
Køkkenets udmelding om den 2. januar. Maden kunne heldigvis fryses,
men der kunne have været sparet en del hænder både i køkkenet og i husene, når 100 børn ikke møder op.
Dialog om den udmeldte søvnprocedure på baggrund af oplevelser fra
nogle forældre repræsentanter. Søvnproceduren er udarbejdet, for at få
fælles procedure omkring søvn i Børnehusene Fredensborg. Det er altid
muligt, at have dialog forældre og institution imellem i forhold til, at finde
de bedste aftaler omkring søvn. Proceduren blev endelig besluttet i december 2017 og er nu en fælles del for Børnehusene Fredensborg. Hvis
man oplever en anden fremgangsmåde, opfordres der til at tage kontakt
for dialog med det hus man har barn i. Blev også tilkendegivet, at det var
rart at proceduren er kommet på skrift.
Vandskade i Endrup Fritidshjem – Regnbuen, vi kender endnu ikke tidshorisont. Det er vigtigt, at det bliver tørret helt og det tager desværre tid.
Nærmere information kommer, så snart vi ved mere. Stor ros til personalet, der har løftet løsningen af opgaven super fint.
I Tryllestenen arbejder man på højtryk for at blive færdige. Vi afventer
nye møbler, og så er det snart klar til at blive taget i brug. Troldehøj vil
som udgangspunkt benytte det indtil 1. maj 2018, da vi har haft og har
stor tilgang af børn.

2. Pkt

Gennemgang/drøftelse af Styrelsesvedtægterne
Styrelsesvedtægterne er sendt ud. Der var ikke spørgsmål eller punkter til
drøftelse.
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3. Pkt.

Årsplan 2018
Ledetrådene og årsplan 2017 er fremsendt. Ledetråden ligner heldigvis
meget den fra 2017. Vi lavede gruppearbejde.
Effekt for borgerne
Behov og ønsker fra forældrene (hvilken dialog har vi med forældrene,
hvordan måler vi det)
Slutte ringen omkring " bedre venner/ fri for mobberi. Personalet har deltaget i uddannelsen, hvordan inddrager vi forældrene?
Faglighed og kompetencer
Ligestilling i læringsmiljøet
Sprog
Børn i udsatte positioner
IT
Styrket læreplan (leg og læringsmiljøer), voksenlæring
Hvordan opleves det som forælder?
Samarbejde på tværs
IT
Fælles temaer i BH Fredensborg
Den røde tråd - samarbejde med skolerne - en tydelighed
Konkret omkring aktiviteter - vi har brug for ideer til, hvordan vi ”når ud”
til forældrene - hvilken dialog / ønsker har forældrene?
Effekt for borgeren:
Famly: Tema, hvad gør vi, hvordan gør vi, hvorfor gør vi det. Udpluk 5 linjer fra TPL skemaet omkring teamet-læringen og sæt det på Famly. Opslag på Famly kan omhandle: Hvordan understøtter du læringen som forældre? Eks: Vi har i dag trænet….husk at øve derhjemme…
Bedre venner: Behov for forældreinddragelse
Hvordan skal vi gøre det vigtigt for flere forældre,
Evt. mødes en lørdag formiddag mødes 10.00-12.00 om emnet.
Forslag fra forældre om at lave opslag som: ”Vi kommer ikke i mål-eller
kun i mål-hvis du som forælder er med til at skabe miljøet…en fælles indsats”
Fødselsdage - retningslinjer for hvad vi bakker op omkring - et fællesskab
for vores børn.
Forslag fra forældre: Videoer omkring emner, der viser hvad eks. Mobberi
gør ved hinanden
Dialog om at forældrene ønsker at være en del af den positive fortælling
Have bordplan - aktive møder
Rollemodeller for jeres børn, være med til at skabe det gode miljø.
Tydelig bestyrelse
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Satse på de sociale arrangementer - ikke forældremøder - høstfest - skattejagt - sammenskudsgilde - loppemarked
Kontaktforældre i husene – en bestyrelsesopgave at opfordre til kontaktforældre møder.
Argumentere for vigtigheden af en bestyrelse, i 2018 arbejde med fremtidens sammensætning/valg.

4. Pkt.

Eventuelt
Der kom et spørgsmål omkring lagring af data. Sidsel sender infoskriv ud
til bestyrelsesrepræsentanter om dette.
Tora tager på lang ferie med sin familie, så Kate er konstitueret formand i
den kommende periode.
Bo tager også på lang ferie med sin familie.
God tur til begge og jeres familier.
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