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

Onsdag den 4. oktober 2017
Kl. 18.00-20.00
Sneglehuset, Lystholm 8
Lene Bregninge

Tilstede:

Kate Oldenburg, Tora Ribers, Martin Paulsen, Carsten Sevel Jensen, Sune
Schack, Lisbeth Mortensen, Birgitte Christiansen, Sidsel Vang og Lene
Bregninge.

Afbud:

Karina Rolin Andersen, Gunnar Jensen, Bo Vestergård, Anne Gitte Bekker

Ikke tilstede:

Brian Verner Johansen, Nikolaj Emil Damm, Thomas Hanstad Rasmussen

Pkt. 1

Kommentarer/uddybning af nyhedsbrevet fra Sidsel
Der er blevet ansat en ny daglig leder i Østervej Børnehus - Louise Koch.
Louise kommer fra en stilling som team koordinator i en anden kommune
og tiltræder stillingen pr. 1. november 2017. Kate har deltaget i ansættelsessamtaler og syntes det har været en rigtig god og effektiv proces.
Fælles produktionskøkken er i sin opstart, så vi håber tidsplanen holder.
Vi forventer, at være godt i gang i slutningen af december.

I
Pkt. 2

Dialog vedr. tiltag i Børnehusene Fredensborg
Det har været en spændende og udfordrende proces omkring organisationsændringer og ændringen af køkken. Vi har fået tilbagemeldinger fra
forældre, der både har været positive og tilbagemeldinger fra forældre
der var bekymrede i forhold til de kommende tiltag. En gruppe af forældre i Dr. Louises Børnehus har givet udtryk for utilfredshed omkring
manglende inddrag i processen.
Der er blevet holdt ekstra forældremøde med Dr. Louises Børnehus’ forældre, hvor Tora, Martin, daglig leder Maiken Andersen, køkkenleder Marianne Bredal og Sidsel deltog. Vi tænker vi nu ser positivt fremad i forhold til produktionskøkkenet og muligheden i at benytte de gamle køkkener på anden vis.
Spilopperne er flyttet til Dr. Louises Børnehus og har fået en god opstart. De er blevet modtaget positivt af både børn, forældre og personale.
Vi havde en god dialog om, hvad der kunne være sket anderledes i processen og om informationsniveauet kunne have været anderledes. Dialog
om det vanskelige ved at finde den helt rette form, der passer bedst for
alle.
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Pkt. 3

Valg til bestyrelsen
Vi har fortsat dispensation til at vælge en forældrerepræsentant fra hvert
hus. Der skal dermed vælges ny repræsentant fra følgende huse:
Lundely Børnehus: Carsten ønsker at trække sig.
Dr. Louises Børnehus
Østervejs Børnehus
Vuggestuen Paddehatten
Dagplejen
Endrup klub
Fritidsklub Fredensborg
Valget kan ske som sidst ved valg om morgen/eftermiddag eller alternative muligheder til eksempelvis andre arrangementer/forældremøder. Sidsel tager dialog med ledergruppen og vender tilbage på mail efter efterårsferien om, hvordan valg afholdes i de enkelte
huse. Hvis valg afholdes morgen/eftermiddag kan der være behov for at
forældre repræsentanter deltager.
Tora laver et oplæg omkring, hvad bestyrelsen laver. Skal ud på Famly
inkl. et billede af bestyrelsen – senest 11. november.

Pkt. 4

Fremmøde til møderne v/ Tora
Vi har desværre haft et svigtende fremmøde til vores bestyrelsesmøder
siden før sommerferien. Det er problematisk, da vi ikke er
beslutningsdygtige, med mindre 2/3 af bestyrelsen er til stede.
Hidtil har vi klaret eventuelle beslutninger ved at sende en mail ud og
bede om en tilbagemelding, men det er ikke optimalt, og vi er derfor - allesammen - nødt til at tage os selv i nakken og dukke op til møderne.
Man kan selvfølgelig blive forhindret, men møderne er fastlagt på forhånd
og det vil naturligvis være langt mere optimalt, at vi mødes til møderne
og på den måde også får diskuteret de punkter igennem, der skal tages
stilling til. I forhold til det forestående valg, vil vi også understrege overfor nye kandidater, at man prioriterer at komme til møderne.

Pkt. 5

Orientering fra Tora
Tora mødtes for sommerferien med forpersonerne fra Børnehusene
Humlebæk og Kokkedal. Der er bred enighed om, at holde kontakt og
sparre med hinanden. Vi kan ikke nå at lave et fælles møde
med de øvrige bestyrelser i denne valgperiode, men det forsøges
taget op igen i den nye valgperiode forudsat de nye bestyrelser
mener, det fortsat er en god idé.

Pkt. 6

Eventuelt
En kort snak om en mulighed for at lave et stort loppemarked til foråret
eks. i Lystholm, hvor forældre og børn kunne have en bod. Enighed om
at det er en god ide, som bestyrelsen arbejder videre med, efter valget.
Punkter til næste møde:
 Valg til bestyrelsen
 Ligestilling i læringsmiljø (drøftes)
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