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

Torsdag den 7. juni 2018
Kl. 18.00-20.00
Sneglehuset, Lystholm 8
Lene Bregninge

Tilstede:

Gunnar Jensen, Tora Ribers, Kate Oldenburg, Michael Dyhr Iversen, Maria
Ditlev Forberg, Brian Verner Johansen, Sune Schack, Birgitte Christiansen,
Lisbeth Mortensen, Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Sus Skjold Klamer og Bo Vestergård

Uden afbud: Martin Paulsen
Sune stopper som repræsentant for bestyrelsen, da han har valgt at stoppe i Lokal MED-udvalget. Der bliver valgt en ny til august.

1. Pkt.

Kommentarer/uddybning af nyhedsbrevet fra Sidsel
Der er skimmelsvamp i DR. Louises Børnehus. Renoveringen vil forhåbentlig finde sted i sommerferien, vi afventer svar fra entreprenør firma.
Der arbejdes på højtryk for at få lavet en løsning.
Der arbejdes fortsat på at få udbedret skimmelsvampen i Endrup Fritidshjem - Solsikken. Der er lidt udfordringer - ikke optimalt, men vi arbejder
på det.
Der har været åbningskonference omkring Fremtidens Skole. Alle skal arbejde med Fremtidens Skole også på indhold, udsmykning med historie,
udnytte kvadratmeterne bedre. Alt i alt et godt arrangement.
Områdeinstitutionerne var rigtig godt repræsenteret af ledelsen samt
medlemmer af områdebestyrelsen.

2. Pkt.

Valg til områdebestyrelsen efteråret 2018
Aldersområde-delt. Hvordan skal vi holde valget?
9 repræsentanter, 3 personale og 1 repræsentant for Ressourcegruppen.
Valget holdes i november.
Det besluttes, at dem der stadig har 1 år tilbage fortsætter perioden ud.
Møde i september:
Tænk over til næste møde (3. september) hvis man evt. ikke ønsker at
fortsætter i næste periode. Vi skal ligeledes lave en endelig fordeling af
repræsentanter fra de forskellige aldersgrupper i bestyrelsen.
Børnehusene Fredensborg • Lystholm 8 • 3480 Fredensborg
Telefon 72 56 20 42 • www.bornehusene-fredensborg.dk

Sidsel har forslag til en kombination af valg, information om kontaktforældremøde og foredrag. Foredrag v/ Peter Mygind med emnet ” Hvordan reagerer vi på hinanden, hvordan taler vi med og til hinanden”. Endelig plan
aftales ved mødet i august.
Info om Kontaktforældremødet.
3. Pkt.

Aftaler, planlægning af bestyrelsens opgaver i Årsplanen 2018
Brian efterspørger materiale omkring rollen som kontaktforældre.
Kate og Gunnar laver et overblik over, hvem har og hvem har ikke. Vi skal
klædes på af dem, der har et kontaktforældreudvalg.
Der skal udarbejdes en pjece omkring, hvilke kompetencer man har i Kontaktforældregrupperne eks. iværksætte af aktiviteter for børnene og for
forældrene. Bestyrelsen er ikke et selvskrevet som medlem.
Hvad er forskellen på bestyrelse og kontaktforældreudvalg. Formuleres til
næste møde med konkrete ord.

4. Pkt.

Mad- og måltider i Børnehusene Fredensborg
Det har været og er en lang proces at udarbejder retningslinjer omkring
mad- og måltider med opfordringer og anbefalinger. Positive tilbagemeldinger fra forældre repræsentanter om at der tages fat i sukker ting ift
fødselsdage.
Der var følgende kommentarer:








5. Pkt.

Morgenmad (er et supplement)
Skal der stå noget omkring 1. maj børnene?
Links med reklame fjernes.
Opdater Link til Børnehusene Fredensborg - festlige lejligheder.
Det er dejligt med en ramme for sukker og det skal gøres mere ens.
Allergi og andre hensyn: hvad gør man når der skal deles ud
Børnekøkken: Hvordan bruges det reelt

Eventuelt
Budgetkatalog

Punkter til næste møde:




Områdebestyrelsesvalg
Kontaktforældreudvalg
Lukkedage 2019
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