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

Tirsdag den 24. april 2018
Kl. 18.00-20.00
Sneglehuset, Lystholm 8
Lene Bregninge

Tilstede:

Gunnar Jensen, Tora Ribers, Karina Rolin Andersen, Kate Oldenburg, Sus
Skjold Klamer, Michael Dyhr Iversen, Sune Schack, Birgitte
Christiansen, Lisbeth Mortensen, Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Bo Vestergård, Maria Ditlev Forberg, Brian Verner Johansen og Martin
Paulsen

1. Pkt.

Kommentarer/uddybning af nyhedsbrevet fra Sidsel
Der er en artikel i Frederiksborg Amtsavis omkring skimmelsvamp i Dr.
Louises Børnehus.
Der er Åbningskonference vedr. skoleprojekt i Fredensborg kommune
torsdag den 24. maj. Kate og Tora, Birgitte deltager. De daglige ledere er
også inviteret og evt. også personale. Giv venligst Sidsel besked, hvis der
er flere, der ønsker at deltage.

2. Pkt.

Valg til områdebestyrelsen efteråret 2018
Vores dispensation udløber til november for den nuværende konstellation i
områdebestyrelsen. Drøftelse om hvad dispensationen har betydet og oplevelsen af, at vi skal skærpe, at forældrerepræsentanterne er repræsentanter for aldersgruppen og ikke for det enkelte hus.
Der var umiddelbart enighed om, at vi følger Styrelsesvedtægterne, der
betyder at der fremadrettet vil være 9 forældre rep.
Karina træder ud af bestyrelsen, da hendes søn begynder på Fritidshjem
og Karina varetager en plads for Spilopperne. Bestyrelsen varetager opgaven indtil nyt valg.
Tak for indsatsen til Karina.
For andre forældre repræsentanter i bestyrelsen, hvis børn 1. maj er rykket fra børnehave til fritidshjem gælder at de fortsætter i bestyrelsen i deres valg periode, eller indtil andet aftales i bestyrelsen.
Punktet kommer på igen til næste møde.
Forslag og tanker: Hvorfor holder man ikke valg i maj i stedet for november – godt i forbindelse med overgange?
Kontaktforældre i husene?
Formidlingen til forældre?
Børnehusene Fredensborg • Lystholm 8 • 3480 Fredensborg
Telefon 72 56 20 42 • www.bornehusene-fredensborg.dk

3. Pkt.

Overgangsarbejde 2018 fra børnehave til fritidshjem
Til alle overleveringssamtaler SKAL forældre være med. Hvis forældrene
ikke møder op, holdes samtalen ikke.
Der er sendt et skriv ud fra Fredensborg kommune, der er lagt på Famly
og samtidig info om hvordan vi varetager opgaven med samtaler i foråret
2018. Forældre skal selv rette henvendelse, hvis de ønsker en overleveringssamtale. Man kan stadig bede om en samtale, når ens barn er begyndt på fritidshjem.
Vi arbejder allerede nu på, hvordan vi varetager opgaven til næste forår.

4. Pkt.

Projekt: Ligestilling i læringsmuligheder, fælles områdebestyrelsesmøde med Børnehusene Kokkedal
Børnehusene Kokkedal ønsker at flytte det fælles møde til august. Vi accepterer, men fastholder selv mødet den 15. maj, hvor der tages fat på de
aktiviteter/handlinger bestyrelsen har skrevet ind i Årsplanen.

5. Pkt.

Lukkedage (Michael Iversen)
Lukkedagene er udvalgt på dage med færrest fremmødte. Lukkedagene er
en besparelse. Der er som udgangspunkt mulighed for alternativ pasning.
Hvis der opstår en akut situation, er det altid muligt at skrive til Rådhuset.
Lukkedagene er en udfordring for forældre og betyder fastlagt ferie for
medarbejderne.
I august skal vi træffe beslutning om de lukkedage for 2019, som bestyrelsen skal pege på.

6. Pkt.

Aftaler, planlægning af bestyrelsens opgaver i Årsplanen 2018
Forældrerepræsentanterne fastholder at holde møde den 15. maj (mødet
med Børnehusene Kokkedal er aflyst), hvor opgaverne skal planlægges.

7. Pkt.

Eventuelt
I perioden den 18.-29. Juni skal der være en kommentering af kvalitetsrapporten – denne opgave vil forgå på mail.
Sidsel opfordrer til, at man læser referaterne fra Børne- og Skoleudvalget.
Ved sidste møde var der punkt om Dagplejen i Fredensborg kommune,
samt Karlebo skole og antallet af skolestartere i 2018.
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