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

Torsdag den 9. november 2017
Kl. 18.00-20.00
Sneglehuset, Lystholm 8
Lene Bregninge

Tilstede:

Karina Rolin Andersen, Gunnar Jensen, Tora Ribers, Martin Paulsen, Bo
Vestergård, Sune Schack, Lisbeth Mortensen, Birgitte Christiansen, Nikolaj Emil Damm, Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Brian Verner Johansen, Kate Oldenburg og Carsten Sevel Jensen

Ikke tilstede:

Thomas Hanstad Rasmussen

Pkt. 1

Kommentarer/uddybning af nyhedsbrevet fra Sidsel

Vi er blevet kontaktet af en fundraiser ”Kunsten at redde liv”, der
gerne vil prøve at samle ind til udendørs hjertestartere til Østervejs
Børnehus, Lundely Børnehus, Dr. Louises Børnehus og Paddehatten. Vi har tidligere ønsket at få hjertestartere sat op, men det var
for dyrt. Her skal vi blot betale strømmen. Vi har selv valgt at donere 1.000 kr. pr. hjertestarter.
I
Pkt. 2

Valg til bestyrelsen

Vi har d.d. ikke fået nogen tilbagemeldinger omkring nye repræsentanter til bestyrelsen. Der er 5 i den nuværende bestyrelse, der
ikke er på valg. Vi forsøger at opfordre forældre i de forskellige huse, om de ikke kunne være interesseret.
Notatet omkring valget genudsendes i morgen den 10. november
på Famly.
Forslag om at ryste bestyrelsen sammen allerede på det konstituerende møde med mad og uformel snak.
Pkt. 3

Årsplan 2018
Vi havde en drøftelse af ideer til arbejdet med Årsplanen i forhold til områdebestyrelsen. Årsplanen udarbejdes ud ra kommunes ledetråd. Den er
endnu ikke udsendt men forventes at komme i december. Dialog om
hvordan skal vi gøre det næste år?
 Hvordan skal Årsplanen synliggøres
 Hvordan får Årsplanen liv
Der udarbejdes et op oplæg til det konstituerende bestyrelsesmøde omkring, hvordan en workshop kan se ud. Tora, Gunnar og Sidsel mødes
omkring oplæg.
Børnehusene Fredensborg • Lystholm 8 • 3480 Fredensborg
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Tora kontakter de andre bestyrelser omkring, hvordan de gør. Et møde
mellem bestyrelse og lokaludvalget kunne også være en mulighed.
Pkt. 4

Julecamp 2017
Der mangler mange tilbagemeldinger fra forældre om, hvorvidt børnene
kommer mellem jul og nytår. Vi taler om muligheden for en ”pop-up” på
Famly eller reminder af en slags. Sune undersøger.
Tilbagemeldinger omkring børns ferie har stor betydning for planlægning
i husene, ift. medarbejdernes ferie afholdelse og dækning af af skema så
det stemmer med antal fremmødte børn.
Fristen for til- og fra melding til jul er slut og bestyrelsen bakker op om
at der laves dækning ud fra det antal børn, der er meldt ind på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen vil gerne appellere til forældrene, om vigtigheden af at melde
ferie, hvorfor det er vigtigt, ift planlægning, dækning af skema og produktion af mad, så vi undgår madspild.
Bestyrelsen vil gerne vide, hvor meget det reelt koster ved manglende
tilbagemelding og ikke mindst synliggøre det overfor forældrene, hvad
det reelt betyder i kr. og øre for de enkelte huse.
Ovenstående kunne være relevant at sætte mål omkring i Årsplanen for
2018.

Pkt. 5

Ligestilling i læringsmiljøet
Dialog om hvordan områdebestyrelsen og forældrene inddrages i projektet. Det bliver op til den nye bestyrelse. Sidsel har aftalt med Kristina
Avenstrup (områdeleder i Børnehusene Kokkedal), at de 2 bestyrelser
mødes i februar d. 28. feb. 2018, kl. 17-20.30

Pkt. 6

Eventuelt
Der er et ønske om, at få tegnet parkeringsbåsene op ved Dr. Louises
Børnehus og eventuelt få anlagt flere p-pladser. Det er en stor udfordringat få parkeringspladser efter at der er kommet flere personaler.

Punkter til næste møde:
 Konstituering af bestyrelsen, der serveres mad.
 Hvordan skal bestyrelsen inddrages i Ligestilling i læringsmiljø)
 Oplæg til årsplan 2018

Godkendelse af referat:
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