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

Onsdag den 24. oktober 2018
Kl. 18.00-20.00
Sneglehuset, Lystholm 8
Lene Bregninge

Tilstede:

Gunnar Jensen, Tora Ribers, Kate Oldenburg, Sus Skjold Klamer, Bo Vestergård, Birgitte Christiansen, Michael Dyhr Iversen, Lisbeth Mortensen,
Katja Patrong, Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Martin Paulsen

Uden afbud: Maria Ditlev Forberg

1. Pkt.

Kommentarer/uddybning af nyhedsbrevet fra Sidsel
Fremtidens skole: Hvem deltager? Birgitte og Sidsel deltager for personalet. Bo deltager fra skolen (skolebestyrelsen). Der kommer en mail - så
meld jer meget gerne til, hvis I har mulighed.
Husk vores Videndelingskonference den 22. November i Egedalshallen – I
BHF håber vi meget at bestyrelses medlemmerne har mulighed for at deltage.
Sidsel har været på besøg til vores arrangement Mad og Bevægelse, glade
børn med store knive , leg og bevægelse og god energi og stemning. I
dag var det på Endrupskolen, sidst på Fredensborg Skole.
Gunnar var afsted med sin søn sidste gang (på bevægelsesholdet) og var
meget begejstret for arrangementet. God mulighed for at møde andre
børn og forældre fra andre hus. Der var også nye forældre med, der lige
er flyttet til byen. Skal helt klart gentages - udelukkende positivt.
Vi har ansat endnu en dagplejer. Hun begynder den1. december 2018.
Ansættelse af dagplejere handler om fremtidssikring af Dagplejen.

2. Pkt.

Valg til områdebestyrelsen januar 2019
Der bliver holdt forældremøder til januar med valg til bestyrelsen og kontaktudvalg. Dr. Louises Børnehus holder dog fast i deres forældremøde
nu, da dette har været meldt ud i længere tid. Der findes løsning for valg i
Dr. Louises Børnehus til januar.
Bestyrelsen tager til efterretning, at der er indgået forlig og dermed en
politiske beslutning omkring SFO. Bestyrelsen bliver derfor siddende til
31. december 2018.
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Fritidshjem og klubber har haft besøg af skolelederne og det har været en
positiv oplevelse. Det gode samarbejde fortsætter med børnene for øje, at
deres hverdag forbliver med samme gode indhold, kvalitet og muligheder
for deltagelse.
Tora deltager i ansættelsessamtaler til ansættelsen af ny SFO leder ved
Endrupskolen.
Overgangsarbejdet mellem børnehave og fritidshjem: Hvordan skal det
arbejde fortsætte? Der er allerede i dag et etableret og godt samarbejde
omkring overgange, dette vil fortsætte. Skoler-områdeinstitution har
samme fokus omkring den gode overgang.
3. Pkt.

Dagplejen
Der skal holdes forældremøde i Dagplejen. Vi vil gerne imødekomme dagplejens forældre.
Dagplejen er et hus på samme vis som andre huse i Børnehusene Fredensborg.
Dialog om Famly og hvordan dialog skal tages andet sted.

4. Pkt.

Drøftelse af fælles bestyrelsesmøde
Forældreinddragelse – Dialog om: hvad er det vi kan, skal, vil og må.
Er forældreinddragelse fx at spørge forældrene, hvad børnenes stuer skal
hedde? Hvornår skal der informeres og hvad er rammerne?
Hvad er det bestyrelsens opgave er, hvad er forældreinddragelse?
Der blev givet udtryk for at det kunne være brugbart at mødes med andre
bestyrelser for dialog, drøftelse og eventuelt fælles oplæg for det fremadrettede arbejde om ovenstående.

5. Pkt.

Eventuelt
Vi fastholder bestyrelsesmøde onsdag den 5. december. Kunne eventuelt
være møde med de øvrige bestyrelser og evt. med én person fra Rådhuset. Tora melder tilbage.
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