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1.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg v/ Sidsel
Vang
Det grønne udvalg
Vi har nedsat en arbejdsgruppe ”Det grønne udvalg”, som er repræsenteret af en medarbejder fra hvert hus og en repræsentant fra
køkkenet. Louise repræsenterer dagplejen. Det overordnede tema –
handler om bæredygtighed. Hvad kan vi være fælles om i år i husene. Vores udgangspunkt hedder ”Naturens ven– vi bruge tingene
igen” hvor vi ønsker at genbruge, arbejde med affaldssortering m.m.
Alle huse har temaer og aktiviteter. Vi gør allerede rigtig meget.
Maddannelse – bliver fælles for alle huse. Hvor kommer maden fra,
hvordan taler vi om maden, hvordan produceres maden osv. Vi vil
gerne vise noget mere om det fokus vi har på mad.
Vi er i gang med at undersøge muligheder for samarbejde med naturvejleder og eventuel mulighed for at søge nogle midler til at arbejde endnu mere med bæredygtighed. Det er et spændende udvalg at
være med i,. Der kommer også en konkurrence, hvor alle husenebørn og voksne er med. I hører nærmere 
Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan
Bliver et punkt på næste møde. Lige nu arbejder vi os ind i evalueringsdelen i husene, med refleksioner i medarbejdergrupperne i den
kommende tid.
Ledige stillinger
Vi har holdt de første samtale til stillingen som daglig leder til dagplejen. Vi har modtaget 15 ansøgninger.

Vi har flere stillinger slået op lige nu. Denne gang er det lidt svært at
få ansøgere. Der søges i de fleste kommuner og vi er derfor mange
om buddet. Opfordring til at bestyrelses rep. og forældre deler vores
stillingsannoncer- der er slået op på Fredensborg kommunes hjemmeside. Vi håber det lykkes.
Covid 19
Vi arbejder stadig ud fra de retningslinjer, der er. Lidt åbning i forhold
til grupper udendørs, hvor vi må være lidt mere sammen på tværs.
Skal dog være de samme grupper, hver dag. Det er blevet mødt meget positivt og børnene glædes over at kunne lege med flere på
tværs. Vi har også nu mulighed for at sprede os lidt mere. Så det er
dejligt for både store og små. Vi spørger fortsat forældrene omkring
tidspunkter for komme/gå. Giver os mulighed for at lave den bedste
skema lægning og bruge vores ressourcer, når der er flest børn.
Vi har valgt at investere i termobukser til alle fastansatte. Det er blevet mødt med stor glæde.
Sommercamp
Vi skal have sommercamp. Som det ser ud lige nu er det uge 28 og
uge 30 – kommer lidt an på hvor mange børn der er tilmeldt i de 2
uger. For at kunne lave den bedste ferie dækning i husene har vi
brug for at vide, hvornår børnene holder ferie. Personalet har fået deres ferie godkendt eller de gældende ferieregler.
2.

Kapacitet i Børnehusene Fredensborg
Som vi tidligere har drøftet, er der en positiv og stor tilgang af børn.
Vi arbejder med løsninger for at skabe de bedste læringsmiljøer og
fysiske rammer. Sidsel fortæller om det vi er i gang med og mulige
løsninger.
En stor tilgang af børn, tallene udvikler sig uge for uge. For juli og
august har vi 35 børn, der skal fordeles. Den store udvikling lige nu
er den store udskiftning i villaerne, tilflyttere har allerede børn og
venter nye børn. Vi ser på løsninger. Kommunale ejendomme ser på
muligheder, mulighed for at bygge om, flytte rundt m.m. Vi har god
hjælp fra Center for skoler og dagtilbud. På den lange bane kan der
være brug for at se på at bygge en ny institution i Fredensborg Bysamfund, på samme vis som der opleves behov i de andre bysamfund. På den korte bane kan muligheden for at udvide være en vuggestue ekstra i Lundely og i Dr. Louises Børnehus. Muligheden for at
Paddehatten også kan bruge Tryllestenen. Ændre på rumfordelingen i
Troldehøj, så man kan få en yderligere stue. Intet er landet endnu,
men der bliver arbejdet på højtryk på, hvordan vi får de bedste løsninger. Der skal indtænkes behov for byggetilladelser, kloak forhold,
etablering af diverse praktiske ting ift toiletter m.m. Der er brug for
både løsninger på den korte bane og på den længere bane.

En forældre bekymring om løsninger kan blive så gode, at man dropper tanken om en ny institutioner fra politisk side? Forældre repræsentanter gav udtryk for bekymring for, hvis der eks. bliver etableret
pavilloner som en midlertidig løsning på pladsproblemer, samt en bekymring for arbejdsmiljøet og rekruttering. Der bliver foreslået at lave en forældreskrivelse fra bestyrelsen, der kan omhandle de bekymringer, som forældre kan have i forhold til pladsproblemer og løsningen heraf nu og her samt opbakning til ny institution på sigt.
Bestyrelsen giver udtryk for, at det er dejligt at høre at alle bliver
inddraget i processen. Sidsel orienterer bestyrelsen så snart vi ved
mere om løsninger.

3.

Vedr. forældre valgte
Katja og Sidsel fremlægger bud på tillægs skriv til vores styrelsesvedtægter.
”Det er på Områdebestyrelsesmødet i Børnehusene Fredensborg d.
17. maj 2021 efter drøftelse besluttet, at valgte forældre repræsentanter i et hus, sidder perioden ud. Dette vil også være gældende
hvis ens barn eksempelvis rykker fra Paddehatten til Troldehøj. Paddehatten og Troldehøj er en integreret institution-fordelt med vuggestue i en bygning (Paddehatten) og børnehave i en anden bygning
(Troldehøj).
Hvis man som forældre valgt har barn i Dagplejen der rykker til børnehave i Børnehusene Fredensborg, vil man også fortsætte i perioden
man er valgt.
Hvert år forud for valg træffer den siddende Områdebestyrelsen en
beslutning om, i hvilke huse der afholdes valg-ud fra fordelingen af
forældre repræsentanter, samt repræsentation fra husene.
Der forsøges så vidt muligt at have repræsentation fra alle huse.”
Junaid udtræder næste gang, da hans søn skal i skole.

4.

Årshjul 2021-2022
Hvordan arbejder vi med vores fokuspunkter: AULA og Normeringer
Lin har været til møde med Sidsel og Lene vedr. aula i forhold til forældredelen. Bl.a. var der en opmærksomhed på, om man som forældre ikke kan ændre i ferie. Det er der fundet en løsning på, som bliver sendt ud.
Notifikationer er muligt at slå fra i Aula, og ellers ”rykker” de sig
først, hvis man har været helt inde på opslaget eller været på en
computer. Vi har i øjeblikket et særligt fokus på, om hvornår børnene
tagges. Når de tagges kommer de direkte i galleriet. Det kræver god
tid, når personalet skal ligge billeder op og tagge børnene.
Aula er noget andet end hvad vi var vant til, det skal vi alle vende os
til. Der er flere ting end tidligere som forældre skal ”gøre” og det er
ok at vende sig til det.

Billeder af personalet til barnets stueforældre: Vi har aftalt i superbrugergruppen, at hvis alle godkender det, at der på vinduerne vil
hænge billeder af det personale, der hører til stuen. Så vil vi gøre alt
for at det bliver opdateret. Vi får fotograf i juni måned, så alle nye
medarbejderne kan få taget billede.
En undring over hvorfor der står så mange ukendte navne til husene.
Det er måden vi har adgang til systemet, så det kan desværre ikke
ændres. Det er de daglige ledere fra de andre huse, administration,
køkken, der er på.
Raskmelde sit barn – vi er lidt udfordret på, at medarbejdere ikke kan
raskmelde børn. Raskmeldingerne har en relevans for os i forhold til
fordeling af børn i dagplejen ved sygdom, skema lægning i 0-6 års
husene, produktion af mad m.m.
En tilvænningsperiode at forældre skal huske af afmelde når barnet
er rask igen. Før skulle forældre aktivt melde barnet syg hver dag.
Melder fri på dato. På syg skal man trykke på knap og trykke den ud
igen.
Hvordan får vi formidlet evt. når der kommer vejledninger. Lene ligger det på Aula og afstemmer med øvrige informationer til forældrene, så det ikke drukner. Små korte vejledninger i ny og næ med
overskriften: Info om AULA – god hjælp for alle. Skal gentages når
behovet nærmer eks. i forhold til ændring af ferie.
Kan vi fastgøre vejledninger nogen steder. Vi undersøger det.
Komme gå tider, er der lagt faste tidspunkter ind? Vi undersøger det.
5.

Opfølgning på sidste referat – hvor langt er vi kommet…
Intet at tilføje

6.

Eventuelt

