Referat fra områdebestyrelsesmøde
Dato:
Tid:
Sted:
Referent:
Mødeleder:

Onsdag den 30. september 2020
Kl. 17.00-19.30
WebEx
Lene Bregninge
Kate Oldenburg

Tilstede:

Kate Oldenburg, Lin Kirkmand, Anne-Sofie
Birkelund Junaid Khalid, Julie Vindahl Petersen
Louise Bering, Linda Eriksen, Sidsel Vang og Lene
Bregninge.

Afbud:

Kristina Shchehlova

Gæst:

Mads-Peter Galtt

1.

Overgang til Aula v/ projektleder Mads Peter Galtt der deltager
fra kl. 17.00-17.30
Mads præsenterede Aula. Aula går i luften for forældrene 4. januar
2021. Aula er en samlet kommunikationsplatform for dagtilbud og
skoler.
I 2014 blev der lavet en aftale mellem regeringen og kommunerne om
en fælles kommunikationsplatform.
Aula har alle de nye GDPR krav til sikkerhed og håndtering af data
(sikker kommunikation med forældre og medarbejdere) og Hjernen og
Hjertet-der bruges i dagtilbud vil også være tilgængeligt der. Aula
fungerer på alle platforme og devices.
Aula er et enkelt system og vil så vidt muligt tilpasses institutionerne.
Der er i hvert hus 1 superbruger blandt medarbejderne og alle
medarbejdere vil inden, ”vi går i luften”, modtage intro til systemet.
Derudover har vi en superbruger for BHF. Det er Lene Bregninge fra
vores administration. Ligeledes oprettes der en hotline for forældre
samt en Borger App, der kan løse mange issues i forbindelse med
support spørgsmål.
Der vil blive udarbejdet foldere, plakater, kort m.m, som udleveres til
forældre. Ligeledes kommer der en vejledning på, hvordan vi sikre, at
man som forældre har fået gemt de billeder, der ligger på Famly i dag.
Billeder og lign. overføres ikke til Aula.

2.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg v/ Sidsel
incl. status på Covid 19

Kurser og mødevirksomhed
Vi er i gang med kompetenceløft for alle pædagogiske medarbejdere
omkring Den styrkede pædagogiske læreplan. Nogen har været afsted
i 3 timer på Karlebo Kro. Herefter er det blevet lavet om til webkursus. Der ses på, om det skal fortsætte på denne måde, så ikke for
mange skal samles på samme sted. Der aflyses ikke, men findes nye
måder at afholde dagene på.
Det samme gælder for vores Førstehjælpskurser. De vurderes som
vigtige – vi har både genopfriskning og helt nye kurser. De sidste
kurser afholdes, men med nye og skarpere forbehold. Man sidder
sammen fra hvert hus. Vores kursusleder har ligeledes stor
opmærksomhed på retningslinjer. Vores øvrige mødevirksomhed ser vi
på igen om noget kan ændres eller hvad vi gør, som udgangspunkt
holdes alt hvad der er muligt som Web møder.
Forældresamtaler kommer også til at foregå på Webex. Vi har i dag
lagt et skriv på til forældrene på Lundely med en vejledning. Der vil
komme vejledning ud til alle forældre efter efterårsferien.
Vores hverdag lige nu
Vi skal have vores hverdag til at fungere, så det kan ske, at nogle
medarbejdere må gå på tværs af grupper.
Administrative medarbejdere er sendt hjem og arbejde, så vidt det er
muligt.
Organisering kommer til at være en stor del af vores hverdag i dette
efterår. Vejret er vådt, vi har opmærksomhed på hvordan vi kan gøre
det bedst muligt med aflevering og afhentning af børnene.
Vi er klar over at det både for medarbejdere der er syge og for
forældre der har børn der bliver syge-kan virke meget udfordrende
med retningslinjerne om at man skal være symptomfri i 48 timer før
man kommer retur. Vi oplever en god og positiv kommunikation
mellem personale og forældre.
Nyansatte
Vi har søgt pædagoger til Troldehøj, Lundely og Paddehatten og fået
ansat kvalificerede medarbejdere- Velkommen til dem. Der er stor rift
om pædagoger, så vi er glade for at opleve at få en del ansøgninger.
Vi har grundet Covid 19 også ansat ekstra pædagogmedhjælpere i
flere huse.
3.

Lukkedage 2021
Områdebestyrelsen skal træffe beslutning om de 5 af
lukkedagene:
Forslag fra Skoler/SFO og LokalMedudvalg i BHF er følgende:
D. 14. maj, dagen efter Kristi himmelfart

D. 27.-28.-29.-30. december, de 4 dage mellem jul og nytår.
Vi har ikke data fra eks. dagene op til Påske, da vi var lukket ned
grundet Covid 19, så derfor er det ikke muligt at vurdere hvordan
fremmøde ville være. Vi kan overveje allerede i foråret 2021, at tage
lukkedagene op og se på fremmødet der.
Bestyrelsen beslutter at pege på de samme lukkedage som
SFO’erne/skolerne.
4.

Opfølgning på sidste referat - hvor langt er vi kommet…
Evaluering af velkomstmapper
Vi har sendt mails til 10 forældre med spørgsmål om velkomstmappen.
Vi har fået 5 svar retur.
”Kan de undvære den?” Både og. Generelt meget positive svar.
Spørgsmål til om man kan gøre det digitalt, hvis ja, hvor skal det
være? Måske kan det være på Aula?
Velkomstmapperne henvender sig idag direkte til der, hvor barnet
skal gå og forældrene har været meget positive over, at der har været
billeder af personalet, så de kunne kigge med deres barn og alle de
praktiske svar har været i den. Når barnet skifter hus, behøver man
ikke nødvendigvis en hel ny mappe, men lidt skift af informationerne.
Det overvejer vi, hvordan vi kan gøre.
Lige nu fortsætter vi med mapperne og tager formen op igen i det nye
år, og ser, hvad Aula evt. kan benyttes til i den forbindelse.

5.

Forældremøder efteråret 2020
Planlægning af forældremøder – hvad har vi af rolle?
De øvrige områdeinstitutioner holder ikke forældremøder som tidligere
i år. Vi har ligeledes drøftet forældremøder i ledergruppen. Der kan
komme til at sidde en del forældre på en enkelt stue i forhold til
afstandskrav. Vi er klar over, at der er et behov for dialog. I alle
husene ønsker vi at give tilbud om trivselssamtaler via Web, så alle får
mulighed for at få en dialog omkring sit barn.
Måske bliver det muligt i januar at holde forældremøde eller eventuelt
på web, det kunne være virtuelt pr. stue.
Bestyrelsen giver udtryk for, at det er en god idé, og er glade for at
det stadig er en mulighed at få dialog omkring ens barn. Lidt
bekymring for om der er ressourcer og tid nok til at prioritere dette.
Dialog om at det opleves som en god investering i en tid hvor
organiseringen er anderledes.. Tidspunkterne vil nok som
udgangspunkt blive nogle faste tidspunkter - meldt ud af
medarbejderne. Lundely begynder allerede i morgen deres
trivselssamtaler.

6.

Valg til områdebestyrelsen
Hvad gør de andre områdeinstitutioner? De holder det på Famly.

Vi skriver ud på Famly, hvem der har lyst til at stille op pr hus, de
sender en mail med relevante oplysninger, som navn, hvorfor man
ønsker at stille op samt et billede. Dette kommer på Famly. Selve
valget foregår udenfor i institutionen/dagpleje hjemmene, så man kan
stemme, når børnene afleveres. Det bliver for svært at gøre det
elektronisk på Famly.
Sidsel kommer med forslag til en dato. Stemmesedlerne kommer i
pengeskab og tælles op af bestyrelsen. Der bliver kun valg, hvis der er
flere, der vælger at stille op for samme hus. En opfordring til at I som
forældre går ud i jeres huse, og gør opmærksom på, at vi skal have
valg.
Hvordan gør vi med Paddehatten? Vi arbejder på at Julie og Kate kan
få adgang til Famly i en kort periode, i henholdsvis Padehatten og
Østervej, hvis der komme spørgsmål til dem i forbindelse med det der
kommer på Famly omkring bestyrelsesarbejdet.
Der er valg i Paddehatten, Dagplejen, Troldehøj og på Østervej. Lene
og Sidsel laver et forslag til køreplan og sender til jer.
Anne-Sofie, Junaid og Lin er ikke på valg.
7.

Dialogmøde den 2. november 2020 kl. 17.30-20.00- Er siden
blevet aflyst pga Covid 19
Hvem deltager? Junaid ville gerne have deltaget i planlægningsmødet,
men desværre kunne der ikke deltage en tolk, så det blev ikke en
mulighed.
Sidsel deltager,
Louise deltager fra personaledelen.
Anne-Sofie kan måske deltage.

8.

Overgang til SFO
Hvordan tænkes overgangs arbejdet i det nye år, eksempelvis i forhold
til overgangs besøg?
Vi ved det ikke på nuværende tidspunkt. Der skal arbejdes på en plan
for, hvordan vi gør det. Måske gå på tur til SFO og se det udefra. Vi vil
gerne finde nogle alternative muligheder til glæde for de børn, der skal
starte i SFO/Skole, optage film børnene kan tage med sig videre eller
andet.

9.

Eventuelt

Tak til alle jer der er med i bestyrelsen og jeres store
indsats.

