Bestyrelsesmøde nr. 4

Mødedato:
Mødested
Til:
Ad hoc:
Afbud:
Referent:

Torsdag den 4. maj 2017 kl.19.00-21.00
Områdekontoret, Villaen, Gl. Strandvej 130
Nina, Morten, Casper, Julie, Bettina, Kristina, Birgitte, Anita
Børne- og Skoleudvalgsformand Hanne Berg og
Centerchef Marianne Ingeholm Larsen kl.19.00-20.00
Søren og Louise
Anette W

Referat
Dialog med Hanne Berg
a) Overvejelser omkring fremtidige besparelser på børne-/ungeområdet
b) Overvejelser om fremtidig digitalisering på børne-/ungeområdet
c) Fordelingen af anvendte midler i hhv. ressourcestærke områder af kommunen ctr. mindre
ressourcestærke områder
d) Hanne Bergs syn på fremtidige udfordringer/indsatsområder på børne-/ungeområdet
Mødet startede med dialog med Hanne Berg omkring ovenstående punkter.

1. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse som pkt. 7 a) Høring vedrørende ændring i fordeling af midler til netværksledelse og
områdeledelse.
Dagsorden ellers godkendt
2. Referat af møde den 15. marts 2017
Referat godkendt
3. Den pædagogiske brug af Feddet, Skolen i Virkeligheden og Krogerup
Anette fortalte kort om brugen af de forskellige tilbud, der gøres brug af i det daglige, og hvilke
pædagogiske overvejelser, der er i dette. Feddet, som er kommunens hytte, beliggende ved
spejderhytten i Humlebæk, bruges meget af 0-5 års institutionerne. De har fordelt hytten mellem
sig med en dag til hver. Hytten ligger tæt på skoven og bruges til natur og ude liv. Krogerup er
der nogle af institutionerne, der benytter, hvor de har deres egen køkkenhave, og andre benytter
sig af områdets Gro-værksted, beliggende ved Fælleskøkkenet, hvor de planter og fremstiller
forskellige produkter af egne råvarer m.m. Som noget nyt skal vi til at gøre brug af Skolen i
Virkeligheden, som ligger ved planteavlsstationen, og de muligheder, der tilbyder sig derude.

4. Den pædagogiske indsats omkring brobygning til fritidshjem og skole
Igen i år har der været brobygning til fritidshjemmene, og der er blevet overleveret nogle trygge,
glade børn til vores fritidshjem, hvor også kendte voksne følger med. I år har der været et fælles
omdrejningspunkt, nemlig ”Sproggaven”. Børnene har arbejdet med Vitello bøgerne

5. Orienteringspunkter
a) Kvartalsregnskab - 1. kvartal 2017
For Børnehusene Humlebæk viser januar til april viser forbrugsprocent på 33,25.
Mål og rammen for 1. kvartal 2017:
0-5 års området
486.000
6-9 års området
- 13.054
10-12 års området
- 82.188
er indeholdt i det korrigerede budget.
Anette fremsender regnskab vedlagt som bilag
b) Renovering af køkkenet i Sletten Legeakademi
Der vil blive påbegyndt renovering af køkkenet i Legeakademiet i uge 29. Køkkenet vil
blive udvidet således, at køleskabene ikke skal stå på gangen, og udsugning samt vægge og
døre, så støjen fra køkkenet mindskes. Pengene til denne renovering er opsparede midler
fra frokostordningen samt overførsel fra forsikring.
c) Påtænkt renovering af institutionerne på Solvangsvej
Kommunale Ejendomme påtænker at etablere nye pillefyr på alle vores tre institutioner på
Solvangsvej i år.
6. Datoer for bestyrelsesmøder resten af året
Besluttede datoer for resten af året:
Torsdag den 22. juni kl 19:00 til 21:00
Tirsdag den 22. august kl. 19:00 til 21:00
Torsdag den 26. oktober kl. 19:00 til 22:00
Forældremøde Onsdag den 15. november kl 18:30
Anette undersøger mulighed for oplægsholder, eventuelt Ann E Knudsen eller Anette Prehn. Der
er indgået aftale om, at det bliver Anette Prehn.
7. Eventuelt
Anette gav udtryk for’ at bestyrelsen respekterede at give tilbagemeldinger på fremsendte
forespørgsler.
a) Høring vedrørende ændring i fordeling af midler til netværksledelse og områdeledelse
Anette fremsender sagsfremstillingen og det udarbejdede høringssvar til orientering.
Bestyrelsen melder tilbage med eventuelle tilføjelser til det udarbejdede høringssvar.

