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

Mandag den 3. september 2018
Kl. 18.00-20.00
Sneglehuset, Lystholm 8
Lene Bregninge

Tilstede:

Gunnar Jensen, Tora Ribers, Kate Oldenburg, Martin Paulsen, Sus Skjold
Klamer, Bo Vestergård, Birgitte Christiansen, Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Brian Verner Johansen, Michael Dyhr Iversen, Lisbeth Mortensen og Katja
Patrong

Uden afbud: Maria Ditlev Forberg
Brian Verner Johansen har valgt at trække sig fra bestyrelsen.
Katja Patrong er ny medarbejderrepræsentant for klubberne.
1. Pkt.

Kommentarer/uddybning af nyhedsbrevet fra Sidsel
Køkkenet starter Børnekøkkenet op i uge 37. 8 børn af gangen. De skal
være med til at lave deres egen eftermiddagsmad. De starter med pizzasnegle.
Køkkenleder Marianne Bredal og daglig leder Kristine Jørgsen har et projekt omkring Mad og bevægelse. Kristine laver bevægelse med den ene
halvdel af holdet, mens den anden halvdel laver mad med Marianne. Der
er efterfølgende fælles spisning. Max deltagere 20 børn og 20 voksne.

2. Pkt.

Valg til områdebestyrelsen efteråret 2018
Der er udarbejdet nye Styrelsesvedtægter. Vi skal lave et høringssvar. Tora laver et svar og sender forslag pr. mail.
Med afsæt i Dagtilbudsloven betyder de nye styrelsesvedtægter, at der
skal vælges 1 forældrerepræsentant i hvert hus.
Det besluttes, at valget til bestyrelsen skal ske på et forældremøde i hvert
hus. Til mødet skal et nuværende bestyrelsesmedlem deltage og komme
med info om bestyrelsesarbejdet. Hvad har vi arbejdet med og været optaget af og hvad vil vi gerne arbejde videre med. Ligeledes en præsentation af ”Kontaktforældre” og hvad er forskellen på at være i områdebestyrelsen og i forældre kontaktudvalg.
Der skal være kaffe og kage. Forældremødet skal foregå i samarbejde
med personalet.
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Bestyrelsen beslutter, at alle forældre repræsentanter i bestyrelsen går på
valg.
Årsberetning udarbejdes af Tora og Sidsel. Denne sendes ud via Famly til
alle forældre
Der skal laves et fælles skriv, der kan præsenteres på forældremøderne af
bestyrelsesmedlemmerne. En appetitvækker. Hvad nåede vi og hvad nåede vi ikke og hvad vi faktisk rigtig gerne ville, samarbejdet mellem bestyrelsen og hjemmet.
Aftal med daglig leder og repræsentanten - hvad er overskriften for mødet. Eks. Dagligdagen, ”Ligestilling i læringsmuligheder”, bedre venner
(massage), sproggaven, hvorfor gør vi som vi gør, digitalisering, sociale
medier.
Gunnar laver et skriv om bestyrelsesopgaverne, kompetencer ud fra
Styrelsesvedtægterne skrevet i "normalt" sprog.
Datoer til forældremøderne kommer snarest, vær obs på dem, så alle vores huse bliver repræsenteret. Forældre repræsentanter ønsker at der
sættes tilmeldingsseddel op i husene til forældremøderne. Dette besluttes.
3. Pkt.

Projekt ligestilling i Læringsmiljøer
Bestyrelserne fra Børnehusene Kokkedal og ”os” deltog i et meget spændende møde. Alle var meget engagerede. God ide at have input-dialog
osv. på forældremøderne.
Der er vidensdelingskonference den 22. november – dialog om at forældre
rep. tager ”en ven med”.

4. Pkt.

Lukkedage 2019
Lokal MED-udvalget har drøftet muligheden for at holde lukket i uge 42. Vi
har dog over 50% fremmøde af børn. Vi kender ikke fremmødet for uge
29.
Områdebestyrelsen er enig med Lokal Med-udvalget i følgende lukkedage
for 2019. Beslutningen er truffet indenfor de rammer vi har og den opgave
vi har i forhold til at finde X antal lukkedage.




Uge 29
Mandag den 15. april, tirsdag den 16. og onsdag den 17. april (dagene op til Påske)
Fredag den 27. december og mandag den 30. december (lukket
mellem jul og nytår).

Vi havde en drøftelse omkring lukkedage og hvad kan vi som bestyrelse
gøre i forhold til ændring af det at have lukkedage, på baggrund af de udfordringer disse giver.
5. Pkt.

Eventuelt
Orientering fra Tora: SFO er del af Budgetkataloget. Tora laver brev. Der
skal i alt spares 25 millioner. SFO vil give en takststigning på 120kr i første omgang. Forældre repræsentanterne: Vi skal i bestyrelsen være forberedt hvert forår på, hvad er vores holdninger til SFO/fritidsordning.
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I forbindelse med at bla. Østervejs Børnehus har en oplevelse af, at vi ikke
helt ”fanger” forældrene på Famly, besluttes det at have punkt på dagsorden næste gang omkring ”arbejde med kommunikationen”.
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