Børnehusene Humlebæks årsberetning for 2017
Årsberetningen i år er både fra bestyrelsen og fra områdelederen.
Børnehusene Humlebæk fremstår som et fælles område og er godt i gang med de tiltag, der er blevet
iværksat fra både politisk hold samt fra forvaltning, bestyrelse, forældre og egne rækker.
2017 har været et år, der har budt på spændende arbejdsopgaver, såsom implementering af Sproggaven,
ansættelse af en AKT-leder, omorganisering af medarbejdere, der foretager sprogvurderinger,
tydeliggørelse af vores kerneopgave og læringsrum.
Sproggaven er blevet godt implementeret i vores 0-5 års huse. Der er etableret sproghjørner med
sprogmaterialer til brug for børnene og i det pædagogiske arbejde med sproggaven. I 2017 har
fritidshjemmene koblet sig på arbejdet med Sproggaven for de kommende skolebørn, hvilket har medført,
at der er blevet indrettet biblioteker på fritidshjemmene, hvor børnene kan fordybe sig.
Der har været afholdt to fælles tema aftener omkring børns sprogtilegnelse og udvikling. Fra forvaltningen
har der været et ønske om reduktion af antallet af medarbejdere, der foretager sprogvurderinger af
børnene, hvilket har medført en strukturændring hos os, således at kun én pædagog fra hvert hus
fremadrettet skal udføre sprogvurderinger. Handleplanerne bliver lavet i samarbejde med det
pædagogiske personale, der er omkring børnene, således det bliver tænkt ind i hverdagen.
Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder, flere af dem rundt i de forskellige huse, hvor den daglige leder
har præsenteret og fortalt om dagligdagen i huset.
Bestyrelsen har haft besøg af formanden fra Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg, hvor der var dialog
omkring fremtidige besparelser og overvejelser om digitalisering. Endvidere blev der talt om, hvad Hanne
Berg så som værende de store udfordringer på børneområdet fremover.
Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med at revidere mad og måltidspolitikken og
bestyrelsesfolderen.
Derudover har bestyrelsen godkendt ”gavekortet”, som er en mindre og lettere tilgængelig model af
årsplanen for 2017.
Bestyrelsen har truffet beslutning omkring ændringer af lokaleudnyttelse set i lyset af, at vi har en stor
tilgang af nye borgere i Humlebæk. Endvidere har bestyrelsen truffet beslutning om lukkedagene i 2019 og
2020.
Bestyrelsen har været repræsenteret ved dialogmøderne med politikere for Børne- og Skoleudvalget, og
der har været givet tilbagemeldinger på høringssvar omkring børne- og unge-politikken samt fordeling af
midler til område-/netværksledelse kommunale/selvejende.
P.t. er der en proces i gang omkring tydeliggørelse af Børnehusene Humlebæks kerneopgave samt hvilket
varemærke, vi vil have sat på os.

Forude ligger der arbejde for bestyrelsen i samarbejde med Børnehusene Humlebæk at få udarbejdet
forventning og samarbejde mellem medarbejdere og forældre, - ”gavekortet” skal udvikles yderligere.
Børnehusene Humlebæk har i år ansat en AKT leder for opkvalificering af den tidlige indsats og for en
helhedsindsats i forhold til familier og børn i udsatte positioner.
Børnehusene Humlebæk er en uddannelsesinstitution, hvilket betyder, at vi modtager en del
pædagogstuderende hen over året. Derfor har vi i 2017 fået etableret et studerende netværk med fælles
vejledning og studiesparring på tværs.
Børnehusene Humlebæk indretter stadig læringsrum, som er rum i et aktivitetsorganiseret miljø, hvor
børnene i små grupper cirkulerer mellem forskellige strukturerede aktiviteter, f.eks. kulturværkstedet, Groværkstedet, Skolen i Virkeligheden, Krogerup og Feddet. I 2017 er Humlebæk Børnehave blevet istandsat,
således at huset fremstår tidsvarende til at imødegå de pædagogiske læreplaner. Derudover er der valgt
møbler der tilgodeser en bedre hygiejne i lokalerne.
Sletten Legeakademi har fået udskiftet hegn og låger omkring legepladsen og produktionskøkkenet
renoveret, således at det lever op til de krav, der er på dette område.
Den gamle bus er blevet udskiftet til en nyere og mindre model, således at Børnehusene Humlebæk nu har
to ens busser af samme model.
Områdekontoret er blevet flyttet fra Boserupvej til Gl. Strandvej, da bygningen på Boserupvej blev sat til
salg.
Medarbejderne i Børnehusene Humlebæk har i 2017 fortsat arbejde med projektet Et bedre arbejdsliv. Der
har været afholdt en fælles temaaften omkring det fysiske arbejdsliv, hvilket har medført, at der vil blive
lavet en fokusuge i 2018, hvor både børn, forældre og ansatte vil have fokus på det fysiske miljø i husene.
Børnehusene Humlebæks lokale MED-udvalg har sammen med ekstern konsulent arbejdet med egen
kommunikation og eget ansvar i samarbejdet, herunder kultur og kulturforandringer m.m.

Der kan vælges op til 9 forældrerepræsentanter til områdebestyrelsen, således at
aldersgrupperne 0-5 år, 6-9 år og 10-14 år er repræsenteret..
Områdebestyrelsens medlemmer, der sidder endnu et år:
1. Louise Bødker Evald, barn på Langebjerg fritidshjem
2. Søren Parrot, barn på Sletten Fritidsakademi
3. Bettina Lindharth Madsen, barn i Søstjernen
4. Julie Ninn-Hansen, barn i Sletten Legeakademi
5. Kristina Friis, barn i Dagplejen i Humlebæk
På valg er:
1. Nina Mørk Sørensen - ønsker genvalg – børn på Langebjerg fritidshjem og i Langebjerg klub
2. Casper Baasch Sander – ønsker genvalg – barn i Frugthaven
3.
4.

