Bestyrelsesmøde nr. 3
Mødedato:
Mødested:
Til:
Afbud:
Ad hoc:
Referent:

Torsdag, den 19. april 2018 kl.19.00-21.30
Langebjerg Fritidshjem, Langebjergvej 345-347
Annemari, Julie, Louise, Kristina, Maria, Birgitte, Anita
Nina, Bettina, Casper, Søren, Miljana
Anders Bøjlund - daglig leder, Fritidshjemmene i Humlebæk
Anette W

Referat
Daglig leder Anders Bøjlund præsenterede Langebjerg Fritidshjem og fortalte kort om, hvad de var optagede af lige
nu, hvilket p.t. var ”goddag og farvel” (goddag til de nye 0. klasser og farvel til de kommende 4.klasser). ”Den
trygge overgang” var forløbet rigtig godt og blev afsluttet nu. Frem til 1. juli vil der blive arbejdet med sproggaven
omkring bogen ’Villads fra Valby’ samt natur og eventyr. Der vil blive afholdt en skoleuge, hvor de kommende 0.
klasser i 2 dage vil være på skolen, og børnehaveklasselærerne vil befinde sig på fritidshjemmet.
Det havde været en succes at der i de sidste par år har været afholdt fælles-fritidshjem i uge 28 og uge 30 – og dette
vil man gøre igen her i 2018. Bestyrelsen foreslår, at der bliver lavet skilte med navne og et ’velkommen’, således
at der signaleres, at børnene er ventede.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. marts 2018
Referatet blev godkendt.

3. Præsentation af AKT og indhold v/Amalie Malmgren-Hansen
4. AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel.
Amalie informerede om arbejdet som AKT-leder i alle Børnehusene Humlebæk aldersgrupper,
hvilket bl.a. indebærer et tæt samarbejde med skolerne, Familieafdelingen og PPR.
Amalie står også for institutionernes IK – Interne Konference og TK – Tværfaglige Konference.
Amalie kan f.eks. komme ud i husene og vejlede pædagogerne i specifikke aldersgrupper.
5. Budgetkatalog 2019-2022 fra Børnehusene Humlebæk
Anette gennemgik i hovedtræk Børnehusene Humlebæks bud på input til Fredensborg kommunes
budgetkatalog 2019-2022.
6. Status på årsplanen 2018
Anette gjorde status på, hvor Børnehusene Humlebæk var i årsplanen.

7. Orientering v/Anette
a) Ansættelse af ny daglig leder til Frugthavens Børnehave
Ansættelsessamtaler ville blive afholdt den 24. og 26. april 2018. Annemari fra bestyrelsen
deltager i ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget består derudover af en daglig leder, 3
pædagoger og områdelederen.
b) Ansættelse af ny pædagog til hhv. Frugthavens Børnehave og Søstjernen
Imola, som er i Frugthavens Vuggestue, har ønsket at blive flyttet over i Frugthavens
Børnehave, hvilket er blevet imødekommet, så den stilling er besat.
Den ledige stilling i Søstjernen er den stilling, som nyligt blev besat, men pågældende
medarbejder fortrød og ville tilbage til tidligere beskæftigelse.
c) Regnskab for 1. kvartal 2018
Anette gennemgik regnskabet for 1. kvartal 2018 – vedlægges som bilag.
8. KlubØen v/ Anita
Anita orienterede om projektet ’KlubØen’, som blev afholdt af 6. klasses-klubben, hvor børnene
havde fremstillet mad fra hele verden, selv stod for budgetlægning og salg fra boderne. Der havde
været 6-800 mennesker – en stor succes.

9. Eventuelt
Anette orienterede om, hvordan Børnehusene Humlebæk vil forholde sig under en eventuel
lockout.
Invitation til den store åbningskonference omkring fremtidens folkeskoler i Fredensborg
kommune – torsdag den 24. maj 2018 kl.17-21 i Egedalshallen, Kokkedal. Vær sød at give
en tilbagemelding, om I deltager.

Næste møde er torsdag den 7. juni 2018 kl.19-21 i Firkløveren, Teglgårdsvej 701.

