Sidsel Vang
Områdeleder
Lystholm 8
3480 Fredensborg

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

Tirsdag den 23. august 2022
Kl. 17.00-19.30
Lundely Børnehus
Lene Bregninge
Sidsel Vang

Tilstede:

Linda Eriksen, Anne-Sofie Birkelund, Lin Kirkmand,
Louise Bering, Michael Iversen, Jens Hein, Helle
Busk, Sidsel Vang og Lene Bregninge.

Afbud:

Julie V. Christophersen, Katja Rothaus

Uden afbud:

Kenneth Gant

1.

Helle giver en lille rundvisning i Lundely Børnehus
Daglig leder Helle gav en rundvisning i Lundely Børnehus.

2.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg v/ Sidsel
Vang
Bestyrelsen
Julie (repræsentant fra dagplejen) er gået på barsel, og har valgt at
stoppe i bestyrelsen.
Katja (repræsentant for Troldehøj og forperson) har besluttet at trække sig fra bestyrelsen af private årsager.
På vores næste møde beslutter vi, hvordan vi gør med de ledige pladser indtil næste valg i november 2022.
Lin blev valgt som ny forperson. Michael blev valgt som næstforperson. Begge indtil næste konstituering i december 2022. Velkommen til
dem begge i de ”nye” titler
Ny ansættelser
Vi har flere ny ansættelser. Der er kommet flere børn til og dermed
også flere medarbejdere. Derudover er der flere af de yngre medarbejdere der skal ud og rejse, skal på uddannelse og andre søger nye
udfordringer. Vi ansætter derfor nye i de stillinger. I forhold til ansættelser tager vi dialog med tidligere studerende, med mulighed for at
aftale ansættelse, når de er færdiguddannede.

3.

Kapacitet
Modulbyggeri
Modulbyggeriet er udskudt grundet en konstruktionsfejl. Både medarbejdere og forældre tager det super og har stor tålmodighed. Vi kender ikke datoen for, hvornår modulbyggeriet er klar til overtagelse og
indflytning.
Navnet er godkendt til modulbyggeriet og hedder Lystholm Børnehus.
Vi melder først dato ud for flytningen, når vi ved mere om hvad der er
realistisk og gerne med større sikkerhed omkring at ny dato vil holde.
Der blev spurgt ind til rampe fra stien, tydelighed omkring vendepladsen i forhold til Lystholm 24. Vi undersøger.
Paddehatten
Firma der tidligere har stået for at tage prøver af indeklima i Paddehatten vurderer i samarbejde med kommunale ejendomme at det på nuværende tidspunkt ikke er nødvendt at tage nye prøver før senere på
året. Anbefalingen lige nu er, at man ser på det igen, når den våde tid
begynder.
Vi arbejder fortsat med udfordringerne omkring kapacitet, vi ser på og
arbejder med at finde de bedst mulige løsninger. Vi ser på: hvad har vi
tidligere gjort eksempelvis i foråret og hvad virkede, hvilke muligheder
har vi, hvad kan der komme i spil. Eks. Skolen i Virkeligheden, ekstra
ladcykler med plads til 6 børn. Hvordan kan/skal vi bruge Tryllestenen.
Dr. Louise og Østervej er de 2 huse vi lige nu har størst opmærksomhed på ift. gode løsninger omkring organisering-brug af m2 osv.
Sidsel fordeler nye børn til husene fra vores venteliste. Vi gør alt, hvad
vi kan for at forældre får de pladser, de ønsker.
Vi ser frem til at modulbyggeriet står klar, udenoms arealerne er så
flotte og der er god plads. Der vil være gode m2 og det vil betyde at vi
har nogle flere gode pladser til børn og familier.
Det største pres hos os er på vuggestuepladserne. Vi har en stor gruppe fra Troldehøj, der går ud pr. 1. maj 2023. Ca. 40 børn skal afsted til
SFO. Den nye institution er planlagt til at stå færdig i 2027.
Vi skal i løbet af efteråret tage stilling til, hvornår man kan/skal skrive
sig op til Lystholm Børnehus og begynde at se på hvordan vi gør når
Paddehatten rykker tilbage til de renoveret lokaler. Vi skal også i ef-

teråret se på ledelsesfordeling og eventuel ansættelse af ny daglig leder, ift. at vi bliver 1 hus mere.
4.

Budget (fast punkt)
Vores økonomi har det godt. Vi har fået mulighed for at tilføre en pædagogmedhjælper på 37 timers ansættelse i alle huse. Nogle af de
midlertidige ansættelser vi har, har vi valgt at fastansætte. Det kan vi
ikke gøre i dagplejen på samme måde. Men vi ser på, hvilke muligheder vi kan finde til aflastning ved ferie, afspadsering, sygdom i Dagplejen.
Der har længe været et stort ønske om gulvvarme i Paddehatten. Det
har vi valgt at prioritere, når vi alligevel skal renovere og vi er meget
glade for at det er muligt.
Vi har investeret i ladcykler med plads til 6 børn, de bliver brugt meget. Der er stor forskel på, at kunne have 6 børn fremfor 4. En stor betydning for antallet især ved ture med børnehavebørn.
Daglig leder Louise Koch er vendt tilbage efter barsel. Vi har haft mulighed for at have et overlap, så Annitta fortsætter indtil videre på
Østervej til og med september, hvorefter Annitta vil varetage andre
opgaver indtil videre i BHF.

5.

Årsplan-Årshjul for Områdebestyrelsen
Fie og Lin kommer med et oplæg til næste møde.
Der blev talt om følgende til årshjulet, som vi i bestyrelsen kan arbejde
videre med.





Det grønne – affaldssortering, kompostordning
Samarbejde institution-forældre
Etablering af Forældrekontaktudvalg (FKU) i alle huse. I dag eksisterer det i Dr. Louises Børnehus og Lundely Børnehus,
Madspild, genbrug

6.

Eventuelt
Ingenting

7.

Punkter til mødet den 28. september




Evaluering af foredraget med Rikke Winckler
Valg til bestyrelsen
Sidsel finder ud af hvilket hus vi mødes i næste gang

