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

Torsdag den 20. april 2017
Kl. 18.00-20.00
Sneglehuset, Lystholm 8
Lene Bregninge

Tilstede:

Gunnar Jensen, Kate Oldenburg, Tora Ribers, Brian Verner Johansen, Martin
Paulsen, Birgitte Christiansen, Karina Rolin Andersen, Carsten Sevel Jensen,
Sune Schack, Lisbeth Mortensen, Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Ikke
tilstede:

Pkt. 1

Anne Gitte Bekker, Thomas Hanstad Rasmussen, Bo Vestergård, Nikolaj Emil
Damm

Kommentarer/uddybning af nyhedsbrevet
Ledelsen har besluttet, at politianmelde det hærværk der foregår på
nogen af vores legepladser i weekenderne. SSP er ligeledes underrettet.
Politiet har givet melding om, at de kører ud, hvis de får en melding
omkring ”besøg”.
Vuggestuen Paddehatten holder indvielse af deres nye legeplads tirsdag
den 25. april. Alle glæder sig meget til at tage den i brug.
Sagen fra før Påske med Paddehatten er afsluttet. Der har ikke været
gasudslip og heller ikke strøm i hegnet. Vi har fortsat en dialog, da vi
gerne vil sikre os, at der ikke er nogen stolper i nærheden af kabler.
Det var positivt at se, at vores interne Beredskabsplaner virker optimalt.
Famly:
En forespørgsel omkring overgange mellem institutionerne, følger historikken med? Ex. billeder børnene er tagget på. Vi følger op.
Budgetkatalog:
Lokaludvalg og hovedudvalget er inddraget i processen. Det er ikke en
besparelse. Der er eks. fokus på besparelse omkring energi - vand, lys,
varme. Alle husene er kommet med input. Det har også iværksat et internt fokus på husene, som vi naturligvis vil se nærmere på.
Der er som bekendt dialogmøde den 13. juni, ingen har meldt sig fra
bestyrelsen til planlægningsgruppen.
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Pkt. 2

Kick-OFF omkring Ligestilling i læringsmuligheder
Kate, Martin og Tora deltog. Det var et interessant emne og dejligt at
høre den positive summen blandt personalet. De fik en god fornemmelse af, at der allerede bliver arbejdet med det. Det er vigtigt, at bestyrelsen bliver inddraget på sigt, og kan bakke op om projektet. Gode foredragsholdere som sagtens kunne inviteres til forældremøde.
Der blev en spændende diskussion omkring ligestilling i læringsmuligheder. Handler om refleksionen i de valg, vi tilbyder børnene.

Pkt. 3

Statistik på fremmøde i Børnehusene Fredensborg (Lukkedage)
Vi har lavet en statistik for fremmødet i Børnehusene Fredensborg i alle
huse for hhv. sommerferien 2016 (26, 27, 28, 30 og 31) uge 42, julen
uge 52, vinterferien uge 7/2017.
Det er kun i uge 52, at der er under 49 % fremmøde.
Det første møde efter sommerferien skal der punkt på omkring lukkedage for 2018 med en ny statistik for sommerferien 2017.

Pkt. 4

Til- og framelding i ferierne – hvordan formidler vi vigtigheden
af, at det sker?
Vi beslutter, at bestyrelsen udarbejder et brev/notat om vigtigheden af
at til- og framelde børnene i ferierne (personaleressourcer, madspil,
sammenlægninger af husene m.m.). Skal ud inden sommerferien 2017.

Pkt. 5

Byfesten v/ Nikolaj og Brian
Byfesten holdes den 24. juni i selve Fredensborg by og ikke i Slotsparken som udmeldt.
Vi er blevet spurgt om muligheden for at give sponsorater. Sidsel har
været omkring Rådhuset og juridisk afdeling. Det må vi desværre ikke.
Hvis vi skal deltage, skal personalet have arbejdstimer for det.
Vi tager det med som punkt til vores lokaludvalgsmøde den 5. maj og
hører, hvad personalet tænker om muligheder ift. deltagelse.

Pkt. 6

Socialt arrangement
Sidsel forespørger, hvad man gør i de andre områdebestyrelser.

Pkt. 7

Eventuelt
Den 4. maj kl. 19.00-21.00 er områdebestyrelsen inviteret med til et
oplæg på Endrup Skolen omkring Drop mob/”bedre venner”. Tora vil
gerne deltage, og hvis andre kan, så send venligst en mail.
Godkendelse af referat:
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