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

Mandag den 21. august 2017
Kl. 18.00-20.00
Sneglehuset, Lystholm 8
Lene Bregninge

Tilstede:

Kate Oldenburg, Karina Rolin Andersen, Bo Vestergård, Nikolaj Emil
Damm, Sune Schack, Lisbeth Mortensen, Birgitte Christiansen, Sidsel
Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Gunnar Jensen, Brian Verner Johansen, Tora Ribers, Martin Paulsen, Carsten Sevel Jensen

Ikke tilstede:

Thomas Hanstad Rasmussen, Anne Gitte Bekker

Pkt. 1

Information fra Sidsel

Der er 47 medarbejdere tilmeldt til DHL med Fredensborg Kommune den 30. August 2017. Så dejligt.
Indgangspartiet i Sneglehuset er blevet lavet, så madvognene nu
kan køre hele vejen ind til køkkenet. Der mangler en ny dør, men
den kommer.
Der er sat en proces i gang med etablering af nye skilte til alle indgange.
I uge 35 holder Fritidsklub Fredensborg, Endrup klub og Alexandra
House fælles camp. Alle klubtilbud foregår i Alexandra House for 4.
til 10. klasse. Et stort og spændende projekt og rigtig godt for det
grænsekrydsende samarbejde.
Organisationsændringer i Børnehusene Fredensborg
Lokaludvalget blev informeret på mødet den 17. august. Torsdag
den 24. august informeres det øvrige personale. Torsdag den 31.
august bliver det meldt ud til forældre.
I efteråret bliver der i Sneglehuset, Lystholm 8 effektueret et fælles produktionskøkken. Det forventes at stå klar i slutningen af december. Der vil fortsat blive lavet mad til børnene i de øvrige produktionskøkkener, mens processen er i gang.
Ressourcegruppen Spilopperne flyttes til Dr. Louises Børnehus.
Dette ønske er udsprunget i samarbejde mellem medarbejdere og
ledelse. Vi har valgt dette pga. vores fokus på inklusion og deltaBørnehusene Fredensborg • Lystholm 8 • 3480 Fredensborg
Telefon 72 56 20 42 • www.bornehusene-fredensborg.dk

gelsesmulighed. At være en del af et 0-6 års hus, med mulighed
for at være en stue i huset og ikke at være på besøg. Et ønske om
at børnene fra Spilopperne kan spejle sig i de andre børn. Ligeledes vil det give 0-6 års-hus åbningstid for Spilopbørn og forældre.
Personalet glæder sig meget. Spilopperne flytter først, når det
praktiske er faldet på plads, så skiftet forløber roligt og trygt for
dem. Dog skal det ske inden for overkommelig tid.
Charlotte Kjær overtager 18. september hele opgaven omkring
AKT-opgaven (Adfærd/Kontakt/Trivsel). Charlotte får kontor i
Sneglehuset.
Maiken Andersen bliver daglig leder af DR. Louises Børnehus incl.
Spilopperne og vil fortsat være daglig leder i Endrup Fritidshjem.
Dette også i spænd med det tætte samarbejde mellem børnehavefritidshjem og Endrup Skole.
Kristine Jørgensen vil udover Vuggestuen Paddehatten varetage
den daglige ledelse af Dagplejen.
Der søges ny daglig leder til Østervejs Børnehus. Stillingsopslaget
er på Fredensborg Kommunes hjemmeside. Sidsel varetager opgaven indtil der er ansat ny daglig leder.
Skiftet mellem de daglige ledere træder i kraft pr. 18. september.
Spiloppernes hus vil fremadrettet blive indrettet til brug for 0-6
årige, alt efter behov og tilgang af børn. Vi oplever positiv tilgang
af børn i alle vores huse.
Der er stor opbakning fra Lokaludvalget. Der har været flere overvejelser i spil, i forhold til tidplan og udmeldinger til de involverede.
Vi har forsøgt at gøre det bedst muligt og have opmærksomhed på
det nødvendige.
I
Pkt. 2

Lukkedage 2018
Lokaludvalget var på deres møde den 17. august 2017 enige om
følgende lukkedage for 2018:
26., 27. og 28. marts (op til påsken)
Uge 29
27. og 28. december (mellem jul og nytår)
Bestyrelsen er ikke beslutnings dygtige, men dem der var der, syntes det var et godt bud. Alle er enige om at lukkedage er svært,
det er dog de vilkår, vi har.
Lukkedagene sendes ud til accept i bestyrelsen, så det kan blive
meldt ud hurtigst muligt til personale og forældre.
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Pkt. 3

Høringsbrev
Høring omkring ligelig fordeling af midler til netværksledelse og
områdeledelse set i lyset af strukturelle ændringer på området. Vi
bakker op om, at alle skal have de samme midler mellem områdeledelse og selvejende institutioner. Tora udarbejder et høringssvar.

Pkt. 4

Orientering fra Tora
Punktet udsættes til næste møde.

Pkt. 5

Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen har fortsat dispensation til at have et medlem fra hvert
hus i Områdebestyrelsen. Følgende er på valg:
Anne Gitte
Brian
Martin
Nikolaj
Thomas

Dagplejen
Østervejs Børnehus
Dr. Louises Børnehus
Lundely Fritidshjem
Fritidsklub Fredensborg
Endrup klub

Huse der mangler repræsentant er:
Dr. Louises Børnehus
Østervejs Børnehus
Paddehatten
Dagplejen
Endrup Klub
Fritidsklub Fredensborg
Gunnar, er ikke på valg-har nu børn i Troldehøj og
Lundely Fritidshjem.
Tanken er som sidste år, at holde valg i de huse, der mangler og
gerne i forbindelse med et forældremøde.
Pkt. 6

Eventuelt
Opfordring fra Nicolai. Kom gerne med ideer til samarbejdsflader
med foreningen omkring byfest.
Bus:
Vi er i gang med afdækning af behovet for bus eller eventuelt flere
minibusser. Som tidligere aftalt vil Bestyrelsen være en del af processen og de overvejelser der er i forbindelse med transport og
behov i Børnehusene Fredensborg.
Punkter til næste møde:
 Valg til bestyrelsen
 Orientering fra mødet med de øvrige områdebestyrelser

Godkendelse af referat:
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