Sidsel Vang
Områdeleder
Lystholm 8
3480 Fredensborg

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

Onsdag den 18. august 2021
Kl. 17.00-19.30
Sneglehuset
Lene Bregninge
Katja Rothaus

Tilstede:

Katja Rothaus, Anne-Sofie Birkelund, Linda Eriksen, Louise Bering, Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Lin Kirkmand, Katrine Pileborg

1.

Paddehatten
Centerchef Marianne Ingeholm Larsen, Direktør Mads Toftegård, Birgitte Christiansen AMR og Kristine Jørgensen daglig leder i Paddehatten deltog i den først halve time.
Mads fortalte om situationen i Paddehatten og det arbejde der nu er i
gang ift modulbyggeri, hvor Paddehatten kan huses mens
Paddehatten skal renoveres, pga skimmelsvamp.
Østergaard der er rådgivningsfirma har fremsendt notat, der er formidlet til alle forældre. De foranstaltninger der er beskrevet der skal
iværksættes for brug af bygning-er i gangsat: ekstra udluftning, dobbelt rengøring og hovedrengøring i hele Paddehatten. Notat fra
Østergaard er sendt til Patientsikkerhed (tidligere embedslægen), for
også at få denne sundhedsfaglige vurdering. Der er endnu ikke kommet svar. Der vil blive taget prøver i Paddehatten hver 4. uge, for at
følge indeklimaet tæt.
Imens renoveringen i Paddehattens skal foregå, vil der blive sat modelbyggeri op for enden af Lystholm. Modulbyggeriet forventes at blive stående når Paddehatten er renoveret og børn er rykket tilbage.
Dette for at imødekomme vækst af antal børn og dermed behov for
dagtilbudspladser i bysamfundet, indtil en ny institution er færdig.
Forventning om at der bygges ny institution i Fredensborg bysamfund
der vil være klar indenfor 3 år.
Dialog om, hvad der kunne være af behov for dialog med forældre,
kan der være noget, vi som personale kan gøre i forhold til forældre?

Mangler vi noget information? Alt er umiddelbart meldt ud. Man kunne evt. overveje at holde et Webex møde for forældrene i Paddehatten.
Som tidligere nævnt vil der hver 4. uge blive taget prøver i Paddehatten og resultat meldes ud til forældre i Paddehatten. Det opleves ikke
nødvendigt at dele en hel rapport, men det aftales at et samlet resultat ift prøver vil blive meldt ud via Aula.
Østergaard deltager på personalemøder i Paddehatten.
Dialog om at det er vigtigt at give info når der er nyt og hvis der undervejs opleves behov for forældremøde eller andet, så arrangeres
dette.
Vi vil være i tæt dialog i områdebestyrelsen, tæt kommunikation ved
behov via mail, eventuelt web møde. Katja og Sidsel har løbende dialog og kontakt.
2.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg v/ Sidsel
Vang
Ny daglig leder
Pernille Sether Kjeldsen , ny daglig leder af dagplejen er startet 1.
august. Pernille har som en start kontor i i Sneglehuset. Pernille er
kommet godt fra start.
Det Grønne udvalg
Vores grønne projekt, sker i samarbejde med naturvejleder Mierelle
fra Naturhelten.dk. Det grønne udvalg arbejder på, at alle huse får et
særpræg som de kan deltage med. Hovedtemaet er Bæredygtighed.
Alle huse har dialog med Mierelle. Det bliver et længerevarende projekt. Vi skal arbejde med eks. kompost, sortering m.m. Læringen skal
være tydelig for børnene og vi voksne er sikre på at vi også lære undervejs. Medarbejderrepræsentant kunne berette, at det er skønt at
have Mireille ude og være tæt på projektet i husene. I alle huse vil
der via Aula komme opslag undervejs omkring det arbejde der er i
gang, de aktiviteter der vil være, eks. arbejdet med at etablere køkkenhave, kompost osv.
Nogen steder skal der flyttes buske – dette gøres sammen med børnene og med følgeskab af vejlederen. Viden skal bredes ud. Det
overvejes og der er dialog med Skolen i Virkeligheden om hvordan
det vi arbejder med kan kobles til deres vejledere.
Fælles maddag
Den 16. september er der Fælles maddag i hele landet, hvor fællesnævneren er SILD. Hos os bliver der lavet sildefrikadeller, stegte sild
marineret i yoghurt, persille og sennep. Hertil stuvede grønsager,

bagte kartofler og sauterede kikærter med ristede græskarkerner. Til
eftermiddagsmad er det rugbrød med sildepostej.
Mad- og Måltidspolitik
Den er ved at blive opdateret og kommer på dagsorden næste gang,
herunder fødselsdage og fejring.
Trivselsmålinger i Fredensborg Kommune
Trivselsmålinger kommer i efteråret. Start oktober får personalet et
skema i E-Boks, der skal udfyldes. Det er en ”skal” ting og for at
kunne arbejd emed målingerne, gøre os dygtige, forandre og udvikle
er der brug for der kommer høj svarprocent. Der bliver også en lederevaluering. Rapporten bliver på det enkelte hus og en overordnet
for Børnehusene Fredensborg.
Målingen er anonym. Trivselsmålinger kan skabe gode dialoger på vores personalemøder.
Aftale, at Områdebestyrelsen vil få en samlet tilbagemelding i begyndelsen af det nye år.
Nisseteater
Vi har bestilt juleteater for børnehavebørnene. Hvem har stjålet Nissekraften? (ca. 35 minutter) + sanglege (ca. 20 minutter). Vi undersøger lige nu muligheden for et tilbud til vuggestue-dagpleje børn.
3.

Kapacitet i Børnehusene Fredensborg
Vi har fordelt børn t.o.m. september. Fordeling for oktober/november
er lidt svær lige nu grundet de udfordringer vi står med. Men kommer
snart. I oktober får vi 2 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn. I november får vi 4 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
Vi har et par ledige pladser i dagplejen. Vi ser på forældrenes prioriteter. Har man evt. dagplejen som 2. prioritet, kan det blive tilbuddet
man får. Vi prøver altid at give det man ønsker. Det er altid muligt at
stå på den interne venteliste. Vi kan desværre ikke altid imødekomme de ønsker forældre har.
Vi skal bruge alle de kvadratmeter vi har bedst muligt. Vi ser på løsninger, hvordan kan vi ændre vores måde at organisere os på. Vi er i
dialog med SFO’en i forhold til fælles løsninger og sampraksis.
I Dr. Louise har vi fået lavet den store garderobe om til et ekstra
rum.
Sidsels kontor bliver ændret til et rum der kan bruges af alle børnegrupper-et sted at tage hen, med brug af legeplads-kunne være både
inde og ude, aktiviteter og mulighed for at spise mad fra køkkenet. Vi
er i gang med at pakke ned og få genetableret toilet og puslebord.
I alle huse modtager vi børn og vi ser på muligheder og mulige forandringer af læringsmiljøer, ændring af fysiske rammer og dermed

nye måder at organisere os på.
Det kunne være brug af andre indgange, grupper der gør brug af andre rum osv.
Troldehøj er i gang med at lave aftaler med spejderhytten i Knurrenborg Vang skov, så madpakken kan spises i tørvejr og vi kan benytte
skoven endnu mere.
Vi er positive og vi er i en forandringsproces. Vi skal se muligheder og
lytte til det, der er bekymringer omkring.
Vi søger både pædagoger og pædagogiske assistenter, men får desværre ikke mange ansøgninger. Vi har til gengæld ansat en del unge
medhjælpere, som vi skal tage godt imod og gøre klar til at varetage
opgaver sammen med mere erfarne medarbejdere i BHF.
Vi har en god økonomi i Børnehusene Fredensborg. Vi sætter budget
på dagsorden næste gang.
Vi vil gerne holde julefrokost for medarbejderne, der er behov for at
være sammen igen som en helhed. Vi arbejder ligeledes på et ekstra
socialt arrangement, dette er også udenfor arbejdstid.. Ligesom andre arbejdspladser har vi ikke set hinanden i lang tid.
4.

Forældrerepræsentanter i områdebestyrelsen- Udsat
Hvordan ”fordeler” vi de ledige pladser for forældrerepræsentanter?
Vi mangler forældre repræsentanter fra Dagplejen, Østervej og Spilopperne. Vi skal næste gang træffe en beslutning om, hvad vi gør og
have overblik over, hvem der er på valg til november.

5.

Omsættertabellen-Udsat
Hvad har vi brug for, hvad gør vi. Hvad er det vi gerne vil have i bestyrelsen, hvad er det for noget data, som vi gerne vil have. Punkt til
næste gang.
Vi vil gerne kunne bruge den både op og ned i systemet i forhold til
personale, antal børn. Kan også bruges til at skabe noget tryghed hos
forældrene. Kan dog ikke stå alene. Vi vil gerne have nogen til at
komme og fortælle/formidle omsættertabellen. Næste gang aftales
hvordan vi gør.

6.

Fremtidens møder i områdebestyrelsen
Hvor og hvordan skal vi mødes i fremadrettet?
Forslag om at vi hver anden gang kunne mødes på web og det kunne
også komme lidt an på dagsorden. Vi mødes fysisk næste gang og
planlægger der hvordan vi gør med møderene resten af året.

7.

Opfølgning på sidste referat - hvor langt er vi kommet…
Kommer der en evaluering af AULA? Sidsel tager spørgsmål med videre og vender tilbage.

8.

Eventuelt
Ingen punkter

Punkter til næste gang:





Mad- og måltidspolitikken
Planlægge de sidste møder i år. Web eller fysisk og lokation.
Hvem er på valg til november og hvad gør vi med de
pladser der ikke er besat
Budget

