Bestyrelsesmøde nr. 2
Mødedato:
Mødested
Til:
Afbud:
Referent:

Mandag, den 2. maj 2016 kl.19.00-21.00
Langebjerg Fritidshjem, Langebjergvej 345
Signe, Louise, Nina, Charlotte, Morten, Casper,
Nikolaj, Julie, Birgitte, Jesper, Anita
Camilla, Kennet, Stefanie, Jannie
Anette W

Referat
1. Præsentation af Anders – daglig leder af Fritidshjemmene – og Vibeke – daglig leder af
klubberne.
Anders og Vibeke foretog en rundvisning og præsenterede hhv. fritidshjem og klub.
2. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelser under punkt 6. Eventuelt
a) Kort orientering om Søstjernen
b) Forespørgsel fra en forældre omkring fællescamp på fritidshjemmene
c) Status på budget
d) Nye datoer for bestyrelsesmøder
e) Sikkerhed på legepladserne
f) Henvendelse fra BUPL om demonstration foran rådhuset den 12. maj 2016
3. Referat af mødet den 3. marts 2016
Referatet blev godkendt
4. Siden sidst
a) Drop Mop – Fritidshjem og Klub
Fra forvaltningens side er der besluttet, at fritidshjem og klubber skal indgå i et
projekt/kursusforløb omkring Drop Mop fra Red Barnet. Beslutning: Områdebestyrelsen
ville gerne indgå i et fælles kursusforløb med skolebestyrelserne i Humlebæk bysamfund.
Materiale kan ses her: www.redbarnet.dk/DropMob.aspx?ID=4499
Bestyrelsen blev orienteret om, at både fritidshjem og klub allerede nu arbejder med
fællesskaber og Drop Mop, hvilket bl.a. kan ses i, at 3. klasserne fra Fritidsakademiet har
udarbejdet en film, som blev vist i Humle Bio for børn og forældre fra fritidshjem og skole.
Endvidere havde 6. klasses-klubben haft et mad-projekt Klubøen i samarbejde med skolen
med mad fra hele verden, som skulle afspejle det multikulturelle samfund, vi lever i. For et
halvt år siden startede 6. klasses-klubben med at bygge en skater-rampe, hvor de selv har
indhentet sponsorater til materialer.
b) Rambøll – TOPI – nyt system til tidlig opsporing af trivsel og sprog
Orientering om det nye Rambøll-system, som udover sprogvurderinger kommer til at omfatte
tidlig opsporing af børn og deres trivsel (det kommer til at erstatte de nuværende
trivselsskemaer) og derved kommer det til at være digitaliseret og samlet.

c) Fremtidens samarbejde med skolerne – skoleparathed og andet
God debat i bestyrelsen, hvor forskellige bud på fremtidigt samarbejde blev drøftet.
Forældremøderne i 0-5 års institutionerne i foråret vil have fokus på fremtidens
forældresamarbejde. Der tilsikres, at der vælges forældrekontaktudvalg i alle afdelinger,
således der er et samarbejdsorgan for bestyrelsen. Endvidere skulle der undersøges, hvilke
informationer, forældrene ønskede, således at forældrene ville føle sig velorienterede og
involverede. Dette punkt tages op igen.
d) Dialogmøde den 12. maj 2016 - hvem deltager?
Charlotte og Signe deltager.
e) Et bedre arbejdsliv
Birgitte orienterede om, at der stadig blev arbejdet med projektet Et bedre arbejdsliv, hvilket
personalet udtrykte tilfredshed med. Afslutning på projektet var fastsat til den 20. juni 2016.
f) Ny organisering vedr. servicemedarbejdere
Fredensborg kommune har besluttet at centralisere servicemedarbejderne fra de decentrale
enheder i de fire bysamfund, hvilket betyder, at de skal referere til Kommunale Ejendomme.
Dette medfører, at en del af budget til indvendig og udvendig vedligehold fremadrettet vil tilgå
Kommunale Ejendomme. Beløbets størrelse kendes endnu ikke.
5. Årsplan 2016
Årsplanen er udsendt. Bestyrelsen kommenterede, om der ville blive afholdt brandkurser i 2016,
hvilket Anette bekræftede.
Projektet Sproggaven vil blive iværksat med et stort kick-off-møde for personalet den 6.
september 2016. Bestyrelsen vil løbende blive holdt orienterede, idet Sletten Legeakademi og
Humlebæk Børnehave har meldt sig til at afprøve en bog ud fra materiale, der indgår i
Sproggaven. Anette udleverede Fredensborg kommunes projektbeskrivelse for Sproggaven.
6. Eventuelt
a) Kort orientering om Søstjernen
Der forelå ikke nogen beslutning omkring Søstjernens placering – Søstjernen bliver ikke
lukket, men måske flyttet til en anden beliggenhed.
b) Forespørgsel fra en forældre omkring fællescamp på fritidshjemmene
Dette tages op på næste bestyrelsesmøde, idet dette er et beslutningspunkt.
c) Status på budget
Anette ville udsende dette medio maj.
d) Nye datoer for bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 21. juni 2016 kl.19-21 i Firkløveren
e) Sikkerhed på legepladserne
Anette ville undersøge af hvem og hvor ofte, der er eftersyn på legepladserne. Michael Boldt
ville blive orienteret om, at han skulle gå Søstjernens legeplads efter, idet der var kontateret
råd på nogle legehustage.
f) Henvendelse fra BUPL om demonstration foran rådhuset den 12. maj 2016
Signe orienterede om, at hun havde modtaget en henvendelse fra BUPL omkring en planlagt
demonstration foran rådhuset den 12. maj 2016 kl.16.00. Signe ville videresende
henvendelsen fra BUPL til bestyrelses medlemmer.
Som referent:
Anette Westring

