Bestyrelsesmøde nr. 3

Mødedato:
Mødested
Til:
Ikke til stede:
Afbud:
Referent:

Tirsdag den 21. juni 2016 kl.19.00-21.00
Firkløveren, Teglgårdsvej 701
Signe, Stefanie, Louise, Nina, Jannie, Morten, Casper,
Nikolaj, Julie, Birgitte, Jesper, Anita,
Kennet, Charlotte, Camilla
Anette W

Referat
1. Præsentation af Kjersti – daglig leder af Firkløveren
Kjersti præsenterede sig selv og gav en rundvisning og fortalte om, hvad der blev arbejdet med i
Firkløveren.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Referat af mødet den 2. maj 2016
Referatet blev godkendt.
4. Siden sidst
a) Tilbagemelding fra dialogmødet den 12. maj 2016
Signe fortalte om dialogmødet, som foregik på Avlsgården ved Skolen i Virkeligheden. Signe
fortalte, at der var mange inspirerende boder med forskellige præsentationer. Der er udmeldt
næste dialogmøde, som er onsdag den 24. november 2016 kl.17.00-19.30.
b) Orientering omkring Humlebæk Børnehave og den udarbejdede handleplan
Signe orienterede om, at hun havde deltaget i dialogmødet den 26. maj 2016 i Humlebæk
Børnehave, som var kommet i stand med baggrund i forældreklager til både forvaltning og
politisk niveau, sammen med centerchef Marianne Larsen og Anette Westring. Der var mødt
9 forældre frem. Frustrationerne gik meget på den ændrede normering, som forældrene syntes
var utilstrækkelig. Anette gennemgik regnskab for jan-maj 2016, hvor det fremgik, at 0-5 års
området havde et merforbrug på personalesiden. Endvidere gav forældrene udtryk for
manglende informationer samt manglende planlægning. Anette gennemgik den udarbejdede
handleplan, som bl.a. går ud på en kraftig oprydning og rengøring, maling af gangareal,
indkøb af tidsvarende borde og stole til børnene samt ændret lokalitet for personalerum og
grupperum. Endvidere vil der blive udarbejdet en oversigt over det pædagogiske arbejde i
Humlebæk Børnehave. Den daglige leder er p.t. sygemeldt. Forældrene til børn i Humlebæk
Børnehave vil løbende blive orienteret om status via Famly.
c) Status på indretning af læringsrum i husene
Anette informerede om status i Sletten Legeakademi og Humlebæk Børnehave.

d) Fællespasning på Fritidshjemmene i ugerne 28 og 30 – bilag vedhæftet
Bestyrelsen besluttede, at det var en god idé, at Fritidshjemmene holdt fællespasning i uge 28
og 30. Grundet den korte varslingstid vil det i år være sådan, at børnene møder ind på deres
respektive fritidshjem og går i samlet trop til der, hvor fællespasningen foregår. De vil gå
kl.9.00 og være tilbage kl.16. Vedhæftet den daglige leders information til forældrene.
Bestyrelsen vil evaluere det på bestyrelsesmødet i september 2016.
e) Afslutningen på Et bedre arbejdsliv
Anette orienterede om den officielle afslutning på projektet Et bedre arbejdsliv, som vil finde
sted den 22. juni 2016 med lidt pindemadder og saftevand samt oplæg ved Carsten
Sommerskov. Birgitte og Anita supplerede med de processer, der havde været i de forskellige
afdelinger.
f) Anvendelsen af Famly
Fredensborg kommune vil udarbejde en politik for anvendelse af Famly, som skal ligge til
grundlag for den politik, som bestyrelsen vil udarbejde.
g) Fotografering, vi laver en plakat
Der blev fotograferet – og bestyrelsen vil blive ophængt som plakat i alle afdelinger.
5. Årsplan 2016 - Fokusområder for bestyrelsen (Brainstorm)
Bestyrelsen ønsker fokus på synligheden af bestyrelsen og dens arbejde. Bestyrelsen ønsker, at
der udarbejdes en folder til alle forældre bl.a. indeholdende et organisationsdiagram, oversigt over
afdelingerne, bestyrelsen og indholdet af bestyrelsens arbejde, forældrekontaktudvalg og indholdet
af deres arbejde.
Endvidere ønsker bestyrelsen at have fokus på, at der er indrettes læringsrum, og at dette afspejles
i budget.
Bestyrelsen er sammen med Langebjergskolens bestyrelse inviteret til kursus (Drop Mop), og
Anette har givet den tilbagemelding, at vi ønskede den 5. september 2016.
Bestyrelsen besluttede, at det samlede store forældremøde afholdes onsdag den 16. november
2016.
6. Eventuelt
Nye datoer for kommende bestyrelsesmøder i 2016:
Tirsdag den 30. august 2016 kl.19-21 i Frugthaven
Tirsdag den 27. september 2016 kl.19-21 i Sletten Legeakademi
Torsdag den 27. oktober 2016 kl.19-21 i Søstjernen
Som referent:
Anette Westring

