Sidsel Vang
Områdeleder
Lystholm 8
3480 Fredensborg

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

Tirsdag den 17. maj 2022
Kl. 17.00-19.30
Troldehøj
Lene Bregninge
Sidsel Vang

Tilstede:

Linda Eriksen, Anne-Sofie Birkelund, Lin Kirkmand,
Louise Bering, Julie V. Christophersen, Michael
Iversen, Mille Klitgaard, Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Kenneth Gant, Katja Rothaus

1.

Mille giver en lille rundvisning i Troldehøj
Daglig leder Mille gav en rundvisning i Troldehøjs dejlige omgivelser.

2.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg v/ Sidsel
Vang
Nyt bestyrelsesmedlem
Dr. Louises Børnehus har fået et nyt bestyrelsesrepræsentant. Anna og
Eriks far Jens Hein har fået den ledige plads.
Vi glæder os til at byde Jens velkommen på næste møde.
Michael og Jens er valgt for en periode på 2 år.
Personale
Vi søger ny chauffør/servicemedarbejder og vi har fået rigtig mange
ansøgninger. Fristen er pr. 18. Maj og ansættelse pr. 1. juli.
Forældremøder
Vi er godt i gang med at holde forældremøder, hvor dagsorden er fokus på barnets hverdag. På Østervej havde de valgt at lave små boder, som forældrene kunne besøge. Det fungerede godt, og der er
kommet god feedback. Paddehatten har også holdt et godt forældremøde, hvor det var godt med en god præsentation af personalerne.
Meget positiv respons.
I Troldehøj var forældrene opdelt på stuerne, der var virkelig god
stemning og forældrene gav udtryk for, at det var rart at møde hinanden. Mille var rundt på alle stuerne. Der blev bla. talt om, hvorfor gør
vi som vi gør. Der blev talt om AULA, hvad ønskes der af information

og det er der mange forskellige holdninger til det. God dialog om hvordan info kan gives via Aula. De øvrige huse holder forældremøder i
den kommende tid.
Dialogmøde
Der er dialogmøde den 24. maj. Der vil være et oplæg af Louise Klinge, der er børne - og skoleforsker, omkring inkluderende læringsmiljøer.
Julie, Michael, Louise og Sidsel deltager. Sidsel sender program for
mødet, så snart det kommer.
TRIO
I vores TRIO, der består af Tillidsrep fra FOA og BUPL, samt vores
AMR, holder vi løbende møder. Vi har i øjeblikket drøftelser omkring
trivsel og herunder fravær. Børnehusene Fredensborg sygefravær er
ikke højt. Det er dog fortsat vigtigt, at drøfte, hvordan vi taler om fravær og sygdom, hvordan planlægger vi vores dage, når der er fravær.
Vi holder omsorgssamtaler, vi har et fokus på, at alle medarbejdere
kender til hvordan vi holder omsorgssamtaler og hvad de indeholderder er særligt fokus på det fremadrettede og hvad den enkelt medarbejder kan have behov for. Vi har fine Trivselsmålinger. Vi er optaget
af, hvordan vi taler om tid, den tid vi har og hvordan vi gør brug af tid
ift de opgaver vores hverdag indeholder og det der kaldes på af tid til
opgaverne. Der bliver også en proces i vores lokaludvalg og der skal
arbejdes med det i alle husene. Eks. man møder ind og ser der er 4
syge, hvordan planlægger vi så dagen på en positiv måde. Vores dag
skal være god for både små og lange ben, også selvom der er fravær.
Dialog om spørgsmålet om det er en privatsag at være syg? Det er
muligt at have dialog mellem leder og medarbejdere omkring fravær
og dialog skal altid ses som en mulighed for at have øje for at finde
fælles muligheder og have opmærksomhed på hvad der kan være behov for.
Feedback fra forældre
Vi har på forældremødet fået rigtig meget anerkendelse og positiv
feedback på det vi laver. Det betyder meget at få feedback og vi skal
blive bedre til at bede om feedback – også på AULA. Vi kunne feks.
lave opslag og sætte kommentarfeltet på, hvor vi eks. stiller et
spørgsmål, så man som forældre enten kan svare eller sætte en smiley.
Vi skal arbejde med, hvordan vi som medarbejdere får tilbagemeldinger på det vi laver med jeres børn. Et spændende projekt.

3.

Kapacitet
- Modulbyggeri
Der sker noget med vores modulbyggeri. Der gøres klar på pladsen til
modulerne der er på vej.
Her i maj måned er vi gået ned i børnetal… Et par år tilbage maj 2020
havde vi 305 børn og i maj 2022 har vi i år 381 børn. Det er positivt at
der er mange familier i bysamfundet og den store tilgang er samtidig
en udfordring. Vi vil så gerne tilbyde de pladser, som forældrene ønsker. Det har været få gange, at vi ikke har haft mulighed for at imødekomme forældres ønsker. Lige nu er vores situation sådan, at vi kan
komme i situation hvor vi kan tilbyde en plads i et andet hus end det
forældre har ønsket sig. Vi har en fælles opgave i områdebestyrelsen
ift den gode fortælling og det positive blik på at vi har tilgang af børn
og familier og at alle ønsker den bedste start for alle nye der kommer
til BHF.

4.

Besøg af Børne- og skoleudvalget den 5. maj
Mille og Lars fra Troldehøj og Sidsel var med til at tage imod Børne og
Skoleudvalget. Vi gav en rundvisning. Det var meget positivt og fint at
vise og fortælle om BHF. Udvalget viste stor interesse.
Der var punkt på dagsorden vedr Omsættertabellen, som vi i bestyrelsen har drøftet og fået oplæg fra Klaus Gabrielsen om. Katja har udarbejdet skriv på bestyrelsens vegne som var vedlagt dagsorden-der kan
ses på Fredensborgs kommunes hjemmeside.
Bestyrelsen har ikke ønsket for nu at gå videre med udregninger med
afsæt i omsættertabellen. Vi håber Børne og skoleudvalget vælger at
gå i dialog med bestyrelserne ift den fremtidige brug af omsættertabellen. Dialog om hvad vi ønsker at have af data.
Vi kan ikke registrere medarbejdernes arbejdstid i Aula.
Referat fra mødet:
https://fredensborg.dk/politik/dagsordener-ogreferater/udvalg/dagsorden?agendaid=f2461361-3d46-44f0-a75169ae79bca3ba&searchText=

5.

Årsplan-Årshjul for Områdebestyrelsen
Deadline for vores årshjul i bestyrelsen bliver den 20. juni. En opfordring til at alle har læst Årsplanen for 2022 inden mødet.
Hvad skal vi arbejde med, hvilke aktiviteter og handlinger.

I ledergruppen har vi fordelt os på de temaer, der er i årsplanen. De
små arbejdsgrupper vi er arbejder med: hvad er der behov for og hvad
skal der sættes i værk for at oversætte og omsætte Årsplanen i pædagogisk praksis. det næste være.
6.

AULA
Sættes fremadrettet på dagsorden efter behov.

7.

Forældrearrangement
Bestyrelsen besluttede, at vi vil prøve at få foredragsholder Rikke
Winckler til at komme i september med oplæg med overskriften ”Kunsten at sætte kærlige grænser”. Hvis Rikke ikke kan, prøver vi Lola og
til sidst Ulla.
Ønsket tidspunkt kl. 18.00-20.00
Forplejning: 1 vand og evt. en lille pose rugbrødschips fra køkkenet.

8.

Eventuelt
Ingenting

9.

Punkter til mødet den 20. juni





Årsplan og årshjul
Kapacitet og modulbyggeri
Invitation til forældrearrangement
Tilbagemelding fra Dialogmødet den 24. maj

