Sidsel Vang
Områdeleder
Lystholm 8
3480 Fredensborg

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

Tirsdag den 8. marts 2021
Kl. 17.00-19.30
Sneglehuset
Lene Bregninge
Sidsel Vang

Tilstede:

Kenneth Gant, Linda Eriksen, Anne-Sofie Birkelund,
Lin Kirkmand, Louise Bering, , Sidsel Vang og Lene
Bregninge.

Afbud:

Katja Rothaus og Julie V. Christophersen

1.

Omsættertabellen kl. 17.00-18.00
Velkommen til Klaus Gabrielsen økonomisk konsulent fra Fredensborg
Kommune center for økonomi. Klaus arbejder med dagtilbudsområdet.
Har været med i arbejdsgruppen omkring Omsættertabellen fra starten af. Klaus lavede præsentation omkring budget for Dagtilbudsområdet og omsættertabellen. Præsentationen er vedhæftet i referatet.
Dialog og input fra forældre om det udleverede vedr. tabellen indeholde mange oplysninger og er lidt vanskelig at navigere i. Positivt at få
oplæg fra Klaus. Dialog om at tal ikke kan stå alene og de tal der kan
ses ved tabellen ikke nødvendigvis vil give billede af det, der kan opleves når man som forælder er i husene. Der kan være større og mindre
grupper af børn og voksne sammen alt efter aktiviteter, læringsmiljø,
samt dagens aktuelle fremmøde.
Dialog om mulighederne for at arbejde med tal for hus niveau, der arbejdes med mulighederne for dette. Opmærksomhed fra bestyrelsens
side omkring, at der også bruges tid på at arbejde med omsættertabellen og dermed også en tid fra børn, hvis pædagogiske medarbejdere bedes om at opgøre eksempelvis timeforbrug m.v.

2.

Nyheder/information om Børnehusene Fredensborg v/ Sidsel
Vang
Dialogmøde

Der afholdes dialogmøde den 24. maj med politikkerne fra Børne og
skoleudvalget, hvor temaet er inkluderende læringsmiljøer. Vi har mulighed for at være med til at planlægge det. Meld til Sidsel inden den
16. marts.
Covid 19
Vi har siden starten af det nye år været meget ramt af corona, både
børn og voksne. Vi har ind i mellem haft fravær pga. dette på 50 %
blandt medarbejdere i nogle af husene. Det har været en hurtig tid,
hvor alle børn, forældre og medarbejdere har gjort det bedste for at
dagene har været gode og har kunne hænge sammen. Stor tak til forældre for at hjælpe hvor det har været muligt. Nu ser det heldigvis ud
til at lysne og vi ser frem til dage hvor både børn og voksne alle er
her.
AULA
AULA- vi har møde i Superbrugergruppen på torsdag den 10. marts. På
næste bestyrelsesmøde vil der gives tilbagemelding.
Bestyrelsen
Katrine har valgt at trække sig fra bestyrelsen
Vi mangler 2 forældrerepræsentanter en fra Spilopperne og en fra
Paddehatten. Hvad gør vi? En overvejelse i om vi arbejde med at bede
om at få lavet en ændring i styrelsesvedtægterne så stemmen ikke
nødvendigvis tilfalder Spilopperne. Punkt til næste møde. Vi laver et
opslag i Paddehatten om at der er en plads i bestyrelsen og håber at
der er en forælder der ønsker at blive en del af bestyrelsen.
3.

Kapacitet
- Modulbyggeri
Der bliver knoklet på højtryk. Der er kommet en ny tidsplan, hvor indflytningen i modulbyggeriet forventes at stå klar i slutningen af maj
2022. Der bliver sendt information ud til Paddehattens forældre. De
seneste prøver fra Paddehatten er som de skal være, faktisk de bedste
prøveresultater indtil videre. Det er vi meget glade for.
Vi ser frem til at renovering af Paddehatten går i gang og når denne er
veloverstået og Paddehatten kan rykke retur vil vi fortsat have de ekstra m2. Dem er der behov for i en tid hvor der fortsat er meget stor
tilgang af nye familier. Vi finder løsninger, men er kraftigt udfordret på
fordeling af børn. Der følger personaleressourcer med antal af børn og
der ansættes. Det er de fysiske rammer der udfordres.
Der er politisk besluttet at der bygges ny institution i Bysamfundet,
Sidsel spørg løbende til processen for dette arbejde.

Frem til sommerferien har vi aftaler ift. udvidet brug af ekstra lokaler i
Lundely og Dr. Louise har ugentlige besøg på Naturskolen.
Der arbejdes med hvordan aftaler kan/skal være efter sommeren.
4.

Forældremøder i maj 2022
- Dialog om indhold
Nu kan vi endelig holde forældremøder igen. Forslag at disse holdes i
maj måned. Bestyrelsen enige i dette.
Der er ønsker fra flere forældre, om et forældremøde der handler om,
hvad der sker i deres børns hverdag. Forældre har ikke kunne komme
ind i husene de sidste godt 2 år, nogen har aldrig kendt til andet. Som
udgangspunkt vil møderne være på ens barns stue. Måske en samlet
intro. Forældremødet tager afsæt i det der foregår tæt omkring barnet
i den hverdag der er i huset, eks. Temaer, rutiner, læringsmiljøer,
sprogarbejde, ”bedre venner” osv. Man vil kunne møde de andre forældre og få svar på de spørgsmål der måtte være.
Normalt holder vi forældremøder i november, vi vil senere vende tilbage med drøftelse i bestyrelsen om det fremadrettet vil give mere mening at holde disse om foråret.

5.

Årsplan 2022
En status på årsplanen 2022. Deadline er udsat til den 31. marts 2022.
Vi har i år et særligt fokus på, at årsplanen er et ledelsesværktøj. Lokal MED-udvalget er med i processen. Vi følger skabelonen, så udseendet er lidt anderledes i år.
Vi har bl.a. fokus på, hvad er det man skal møde som ny forældre,
hvordan introduceres nye medarbejdere, bæredygtighed m.m.
Bestyrelsen er også skrevet ind i den, med punkt om samarbejde mellem hjem og dagtilbud, det vi kan-skal være fælles om. Dialog om og
være nysgerrige på, hvad børnene tænker de gerne vil at de voksne
omkring dem gør sammen, eks arrangementer i institution, legedage
med andre børn og deres forældre osv. Vi følger børnenes spor - det er
deres hverdag. De overordnede linjer er i årsplanen, derefter skal der i
alle huse udarbejdes et årshjul, så det bliver mere konkret.
De sidste par år har været en anden tid, vi har gode ting at tage med
og vi skal genbesøge det vi har fra tidligere. Alle har løst opgaven om
at have fokus i eget hus, få læringsmiljøer til at virke der og udvikle
disse. Nu er en ny tid i gang, hvor vi kan løfte blikket også ift. det fælles for Børnehusene Fredensborg, på tværs osv.
Årsplanen sendes ud til jer på mail, så I kan komme med eventuelle
kommentarer inden den afleveres. Tidsfristen bliver kort.

6.

Opfølgning på sidste referat - hvor langt er vi kommet…
Vi har endelig kunne mødes igen, vi må erkende, at det har været
svært at være en ny bestyrelse i en anden tid. Så dejligt at vi nu kan
se fremad igen. Der er fortsat ønske om at holde møderne i husene,
med mulighed for at ”kende” de fysiske rammer.

7.

Kvalitetsrapport (et ekstra punkt)
Kvalitetsrapporten er udleveret til jer. Denne udarbejdes hvert 2. år,
det er et arbejde der varetages fra Center for Skoler og Dagtilbud.
Der var ikke umiddelbart nogle input-ønske om rettelser.
Aftale at der kan sendes mail til Sidsel, hvis der er noget at tilføje.

8.

Eventuelt
Vi har tidligere talt om at få en foredragsholder ud til et forældrearrangement. Muligvis over flere dage. Vi skal finde et sted, at holde det.
Sidsel spørg de 2 skoleledere hvad der kunne være muligt ift deres lokaler. Gerne et humoristisk foredrag koblet med viden om 0-5 års området. Vi sætter det på næste dagsorden-næste gang, kom gerne med
forslag til mødet.
Vi laver en opfølgning på Lundely’s mudderhul, hvor der ind i mellem
er meget vand i. Vi finder ud af, hvad der er muligt at gøre også rent
sikkerhedsmæssigt.
Opfordring til Østervejs brugere af vejen til og fra Østervej om at sætte farten ned ved til og frakørsel.
Velkomstmappen til forældrene bliver opdateret og tjekket igennem.
Punkter til næste møde

Foredragsholder til forældrearrangement

Bestyrelsen – eventuelt ønske om ændring i Styrelsesved
tægterne

