Sidsel Vang
Områdeleder
Lystholm 8
3480 Fredensborg

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

Mandag den 20. juni 2022
Kl. 17.00-19.30
Dr. Louises Børnehus
Lene Bregninge
Sidsel Vang

Tilstede:

Linda Eriksen, Anne-Sofie Birkelund, Lin Kirkmand,
Louise Bering, , Michael Iversen, Maiken Andersen,
Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Julie V. Christophersen, Katja Rothaus

Uden afbud:

Kenneth Gant

1.

Maiken giver en lille rundvisning i Dr. Louises Børnehus
Daglig leder Maiken gav en rundvisning i Dr. Louises Børnehus.

2.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg v/ Sidsel
Vang
Velkommen til Jens – vi tog en præsentationsrunde
Omsættertabellen
Er blevet behandlet på 2 gange i Børne- og Skoleudvalget. Der ønskes
at få lavet en skabelon over, hvordan man registrerer børn samt medarbejderes tid omkring opgaver der også varetages eks. Forældresamtaler, møder osv. i en periode på 3 måneder. Begge dele skal ske manuelt, da der for nuværende ikke er en elektronisk mulighed-eks i Aula.
Referat med beslutning kan læses via følgende link:
https://fredensborg.dk/politik-og-indflydelse/dagsordener-ogreferater/udvalg/dagsorden?agendaid=d53212be-49d5-4ffd-a3d8422d5afa9e7b&searchText=
Dialog i bestyrelsen om at forældre repræsentanterne ønskede sig at
medarbejdere, daglig ledere og adm. skulle prioritere tid på kerneopgaven og ikke på registrering. Det forstås som, at der vil blive sendt
ud i høring til bestyrelser vedr. registrering.

Sommercamp
I uge 30 er der sommercamp. Lundely Børnehus og Østervejs Børnehus er i Dr. Louises Børnehus. Der er kendte voksne fra ens eget hus.
Der vil altid være en voksen fra Dr. Louises Børnehus, der åbner og
lukker huset.
Personale
Vores nye servicemedarbejder starter pr. 1. juli. Imens hjælper vores
tidligere servicemedarbejder René.
Vi søger fortsat nye medarbejdere, der kommer flere familier og børn
til. Vi får vores stillinger besat, men det kan være svært at tiltrække
nye.
Vi har modtaget få børn og familier fra Ukraine. Vi oplever det er et
positivt møde mellem familie og dagtilbud. Der kan være brug for tolke, men det er svært at få ukrainske tolke, alle gør det bedste de kan
og med en positiv indstilling om alt det bedste i samarbejdet lykkes
det godt
3.

Kapacitet
- Modulbyggeri - Forslag og beslutning om navn bestyrelsen vil indstille til Børne – og Skoleudvalget
Flytningen er rykket til den 26.-28. august. Vi er glade for, at vi har
besluttet at rykke flytningen, da de ikke er færdige. Vi er i dialog med
de forældre, hvor børnene starter i Paddehatten og kort tid efter skal
flytte til modulbyggeriet. Vi får plads til de børn, der står på ventelisten. Vi kan desværre ikke opfylde alles ønsker. Siger man nej tak til
en plads, har man ikke en garantidato ved ny opskrivning. Det betyder
at man ikke har krav på at få en plads før der er plads i et hus. For
nuværende kan det betyde længere ventetid. Vi gør alt hvad vi kan for
at det kan lykkes, at få søskende det samme sted.
Alle vores huse er gode huse og vi vil så gerne imødekomme alle, men
det kan blive svært.
Hvad skal vores nye hus hedde? Det skal ikke hedde Paddehatten, da
Paddehatten jo fortsætter, når renoveringen er færdig. Vi har lagt ud
til medarbejderne i Børnehusene Fredensborg, at de kunne komme
med forslag om navnet og bestyrelsen har også kunne komme med
input. Der kom flere forslag, vi har valgt 3 til bestyrelsen:




Atlantis Børnehus
Lystholm Børnehus
Blomstermarkens Børnehus

Bestyrelsen valgte: Lystholm Børnehus.
Dette tager afsæt i ønske om at matche andre navne i BHF, eksempelvis som Lundely Børnehus, Østervejs Børnehus. Samtidig giver det god
mening at have dette navn i forhold til placering, der er i Lystholmområdet.
Vi håber at Børne og Skoleudvalget vil imødekomme indstillingen.
Navnet sendes til godkendelse i Børne- og ungeudvalget ved august
møde.
Der bliver åbningsfest i september.
4.

Tilbagemelding fra dialogmødet
Michael, Louise og Sidsel fortæller.
Politikkerne tager initiativet til at samle bestyrelserne. Forsker Louise
Klinge holdt oplæg omkring, hvordan udvikler børn og unge sig bedst.
Det var et spændende oplæg og efterfølgende god dialog med opgaver
ved bordene.
Børn har det bedste med hjemmefra. Hvad fungerer rigtig godt, hvor
er der plads til forbedringer. Hvordan samarbejder vi på tværs med
børnehave, dagplejer og skoler. Børn skal trives og udvikle sig bedst
muligt. Behovet for tryghed er det vigtigste for læring. Stor anerkendelse på det pædagogiske arbejde, hvordan får vi vist det.
Vi er ikke hjerner på en pind, der skal være plads til at lære. Skabe
læringsmiljøer også der, hvor der er plads til ikke at lave noget. Vi må
gerne ”bare være i ikke at lave noget”. Se det som noget vi kan arbejde videre med i bestyrelsen. Aldersgrupper på tværs - hvad er det vi
også kan.
Via følgende link, kan film ses til inspiration:
https://eduk.dk/

5.

Årsplan-Årshjul for Områdebestyrelsen
Årshjulet laves ud fra årsplanen, giver overblik over-hvornår der arbejdes med hvad.
Ved forældremøder har forældre givet udtryk for ønske om, at mødes
med andre forældre. Det har været svært i coronatiden. Det behøver
ikke være medarbejderne, der skal stå for det, men kan være, at en
medarbejder eks. har 2 arrangementer om året, som de skal dække
ind. Spisedag, plantedag mv. Familier kunne mødes, medarbejderne
kan deltage og også være hjælp med hvis behov det praktiske eks låse
op og sætte alarm.

FKU (forældre-kontakt-udvalg) kan lave opslag fra forældrene. Bestyrelsen opfordre til at alle huse har FKU. Forældre rep i bestyrelsen, opfordres til at kontakte husets daglige leder for dialog om hvordan der
kan formidles og ligges an til at etablere FKU.
Vi skal arbejde med følgende:
Punkter til årshjul:
FKU - Opslag på AULA
Tilsynsrapporter Susanne Søholt kommer og fortæller om Tilsyns besøg i BHF
Forældresamtaler/trivselssamtaler - ensrettet for alle husene. 1 gang
årligt. Tilbud til alle børn – skal meldes ud i god tid.
Arbejdsgruppe til årshjul: Fie og Lin arbejder med forslag til årshjulet.
6.

AULA
Sættes fremadrettet kun på dagsorden efter behov.

7.

Forældrearrangement
Vi har en aftale med foredragsholder Rikke Winckler den 22. september kl. 18.00-20.00. Vi låner lokaler på Vilhelmsro Skolen.
Sidsel og Lene laver opslag på Aula omkring datoen. Der sendes yderligere informationer med tilmelding ud ca. 1. september.
Der bliver en vand og måske en lille snack. Vi skal stå for alt selv. ViOmrådebestyrelsens repræsentanter hjælpes ad med det praktiske.

8.

Eventuelt
Budgettet er fint - det går godt. Der er lidt plads i budgettet til forbedringer i de huse, der trænger.
Forslag fra bestyrelsen om at de forældre, der har børn, der går til fritidsaktiviteter, om træneren evt. vil komme og gøre lidt reklame.
Punktet vendes ved kommende møde.

9.

Punkter til mødet den 23. august






Årshjul
Kapacitet
Ledelsesfordeling
Forældre kontaktudvalg
Budget (fast punkt)

