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1.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg v/ Sidsel
Vang
- Kapacitet
Alle er løbende blevet orienteret/været en del af arbejdet med at finde de bedst mulige løsningen. Nu lever det.
Lundely: Ny vuggestue gruppe er åbnet på Lundely. En børnehavegruppe er flyttet midlertidigt ind i SFO’ens lokaler.
Det har været en god start med den nye Næsehornstue. Girafferne er
rigtig glade for de nye tiltag.
Anne-Sofie: Børnene er også rigtig glade for de nye lokaler.
Troldehøj: Der er fortsat mulighed for at optage de børn, der ønsker
det. Troldehytten bliver også brugt som lokale. Renovering af vandskaden er snart slut og vi kan åbne op igen og benytte indgangen-når
istandsættelse er færdig.
Dr. Louises Børnehus: Der er 3 dage om ugen 1 børnehavegruppe der
kører til Naturskolen i humlebæk.er i gang. Aftalen er indtil videre
lavet til slut december. Vi skal snart beslutte om vi skal fortsætte ind
i 2022. Vi hører kun positivt fra forældre og personale. Børnene syntes det er er fedt at køre i bus . De er også meget glade for naturvejlederen Anne, der er med til at igangsætte små forløb. Personalet
er også glade for stedet. Kan være en overvejelse at fortsætte samarbejdet med Naturskolen fremover ift brug af lokalerne kan også for
andre i de øvrige huse.

Paddehatten: Vi har nu 6 stuer, og vi har mulighed for at modtage de
børn, der er på ventelisten. Det fungerer rigtig godt med Tryllestenen.
Østervejs Børnehus: Vi laver ture ud af husene og bruger vores cykler meget.
-Covid
Som det er lige nu bliver arrangementer for børnene op til jul aflyst.
Det samme gælder vores nisseteater, som vi heldigvis har fået mulighed for at udskyde til marts måned – dog uden nisser. Det er på
anbefalinger, at vi gør som vi gør, men smitten stiger i vores del af
byen. Det er ikke en nedlukning, men vi skal have en opmærksomhed på, at holde smitten nede. Der bliver hurtigt mange mennesker
samlet, uanset hvordan vi forsøger at arrangere noget.
Det betyder også at der ikke bliver fælles arrangement til Lucia. Vi
tager en drøftelse om, hvorvidt forældrene til de børn, der går Lucia,
kan få lov at komme og se Lucia.
Forslag om at børnene i Troldehøj kan gå Lucia ved plejehjemmet –
Sidsel finder ud af om det er en mulighed. (Sidsel har talt Med Mille,
der fortæller at erfaring fra tidligere gør at der er aftalt med Plejecenter at vi ikke gør det udenfor vinduerne, vi håber dog at vi i fremtiden
får mulighed for at kunne gå inde på plejecenteret)
I fredags besluttede ledelsen og lokalmedudvalget, at aflyse/udsætte
vores julefrokost. Vi har 110 tilmeldte, mange glædede sig, men vi
har også mange, der var bekymrede for at vi skulle være så mange.
Så beslutningen er truffet og vi har aflyst vores julefrokost.
- Bygninger, status skimmel
Forældrehenvendelse vedr. Troldehøj. Det er kun i indgangsparti i
den ene ende af huset, hvor der er fundet skimmelsvamp. Forældre
der har henvendt sig har bekymring om, at der ikke er taget prøver
inde på stuerne. Sidsel har været i dialog med CEIS, der er i dialog
med det firma der står for afdækning og prøvetagning og der er rådgivet om, at det ikke er procedure, at man tager prøver udover stedet, hvor der er tegn på skimmel, eller har været reaktioner på indeklimaet.
Næste gang, hvis vi er i en lignede situation, skal der være opmærksomhed på så hurtig som mulig svar til de forældre der spørg. Vi ønsker alle skal føle sig trygge i de her situationer. Der er lige taget
prøver i Paddehatten, og vi afventer svar på dem. Svarene kommer
på Aula.
Sidsel har holdt møde omkring modulbyggeriet. En del af arealet tilhører Lejerbo. Der skal laves et mageskift. Der arbejdes på højtryk,

der er en lovgivning, der skal tages højde for. På nuværende tidspunkt forventes modulbyggeriet at står klar ultimo marts 2022. Dette
meldes efter bestyrelsesmødet ud til forældrene i Paddehatten.
2.

Budget-orientering
Budget revision pr. kvartal er lige sendt ind. Vi har et merforbrug på
kr. 400.000. Vi har brugt omkring 300.000 kr. ved tilgangen af nye
børn, nye lokaler og busser. Det er forventeligt, at vi får en ”hjælpene hånd”. Vi forventer i år at samlet budget vil være forbrugt med
udgangen af 2021.

3.

Forældremøder/valg?
Vores forældremøder i efteråret er udsat til det nye år.
Hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi finde på noget andet, hvis covid spænder ben. Det kunne være web møder.
Anne-Sofie og Lin er genvalgt, det er dejligt. Der er i dag lagt på Aula
omkring valg af en repræsentant for dagplejen. Deadline pr. 1/12.
Sidsel har lagt op til Spilopperne omkring repræsentant. Måske vi kan
give en suppleant mulighed? Vi holder konstituerende møde den 15.
december, hvor der tages stilling til hvordan vi fordeler de eventuelle
ledige pladser.

4.

AULA
- Hvad er det man som forældre har brug for at få info om på AULA?
- Hvad vil medarbejdere gerne formidle?
Drøftelse af forventninger, muligheder, hvad skal/kan/vil vi afprøve,
for en periode?
Det er et af vores fokusområder.
Drøftelse af:
-Hvad kan behovet være, er det det pædagogiske personales behov,
er der noget vi kan gøre anderledes?
-Hvad er det som forældre man har behov for? Forskellige holdninger.
-Hvordan kan vi gøre bedst brug af det vi har.
Forældre rep. giver udtryk for, at det er dejligt med daglige billeder
eller en god tekst omkring, hvad der er sket i børnehaven, så man
kan hjælpe børnene derhjemme med at fortælle om deres dagligdag.
Ikke alle børn fortælle om hverdagen i børnehaven. Især godt med
billeder og info nu hvor forældre ikke kan komme ind i husene.
Det er forskelligt fra person til person, hvad man som forældre ønsker.
Gøre mere ud af i husene, at opslag er relevant for forældrene, eksempelvis at opslag blot sendes til en stue.

Hvad er det vi som personale kan ønske at bringe som budskab. Måske skal vi overveje, nogen gang at have færre billeder. Er det billeder af børnene eller er det et billedet af det pædagogiske læringsmiljø.
Kunne vi nærme os et kompromis, eksempelvis billeder en gang om
ugen?
Spørgsmål til personalet om hvad ”de ” ønsker at formidle: Vi ønsker
at formidle den viden vi har omkring husets børn, hvordan vi arbejder
med børnene, deres trivsel m.m. Vi kunne godt bruge, at man kunne
se, om forældrene har set oplagene. Det opleves som at det bliver
læst det der kommer fra ledelsen. En ide: Et lille notits om, at forældrene sætter et ok for læst – kræver at vi som personale altid sætter
ok til kommentarfeltet.
Vi melder ud, at vi vil lave et forsøg i det nye år – en tekst hver dag
og fredag med billeder. Opfordring til, at forældrene kommenterer
vores opslag eller bare kvitterer med en smiley. Vi indkalder Aulasuperbruger og vender forslaget/ideen med dem.
Anvendelsesstrategi: Hvordan børnene deltager i aktiviteter. Vise
forældre billeder. En vigtighed at vi formidler det der sker og vigtigt
at vide, at forældrene ser det.
Kommer på dagsorden til januar. Lave et opslag samlet på Aula med
tilbagemelding på aula. Hvornår gør vi hvad.
5.

Omsættertabellen-Punkt fra sidste møde
Hvad har vi brug for, hvad gør vi. Hvad er det for en viden og data vi
gerne vil have.
Fra referat fra sidste møde: 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.
Vi har aftalt, at vi skal se på det en gang om året. Hvordan skal vi gå
til det? Det kommer i vores årshjul for 2022, så vi får sat det i gang.
Vi skal gøre brug af metoden. Sidsel laver en aftale med Klaus Gabrielsen og får spurgt til muligheder for at få hjælp til at se tabellen og
gøre brug af den i bestyrelses sammenhænge.

6.

Opfølgning på sidste referat - hvor langt er vi kommet…
Se tidligere punkter

7.

Eventuelt
Vi havde en snak omkring Hjernen og Hjertet (Forældreportalen) Det
er her hvor man som forældre kan se resultatet på fokuspunkter og
sprogvurdering og sprogtrappen for de 2-årige. Overleveringspapirer

fra børnehave til SFO og– særlig opmærksomheder vil ligeledes blive
lagt i forældreportalen.
Vi tjekker op på, om alle har adgang til forældreportalen.
Forældrene efterlyser info omkring nyansatte. Vi (BHF) får husket
kollegaer på det.

