Bestyrelsesmøde nr. 4

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

Tirsdag den 30. august 2016 kl.19.00-21.00
Frugthaven, Solbærhuset, Baunebjergvej 554-556
Signe, Stefanie, Louise, Nina, Jannie, Charlotte, Morten, Casper,
Nikolaj, Julie, Birgitte, Anita
Anders Bøjlund, Liv Vogt, Lene Kirschmeyer – daglige ledere
Jesper, Camilla, Kennet
Anette W

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Referat af mødet den 21. juni 2016
Referatet blev godkendt
3. Evaluering af Sommercamp 2016 for fritidshjemmene ved Anders Bøjlund
Børnene: Børnene var glade, så nye legeredskaber og –kammerater – dog lidt langt at gå!
Forældrene: Nogle forældre til 1. maj-børnene havde givet udtryk for, at de synes det var hårdt for
børnene – og nogle fandt anden pasningsmulighed i den uge.
Medarbejderne: Medarbejderne var glade for de nye relationer til kolleger, - og der blev også
planlagt fremtidige fælles aktiviteter, såsom rollespil.
Fremtidige ønsker: Fritidshjemmet ønsker at fortsætte med fællespasning i ugerne 28 og 30.
Bestyrelsen beslutter, at der holdes fællespasning i uge 28 og 30 – dette skal meldes ud i god tid
gerne bilagt planlægning for ugerne, således forældrene er velinformerede.
Bestyrelsen henstiller til, at der afholdes fælles arrangementer på tværs hen over året, så det ikke
er så ukendt for børnene.
Anette orienterede om, at klubberne igen i år havde afholdt fælles klub på Bjerrestrand hele
sommeren.
4. Præsentation af Liv Vogt– daglig leder af Frugthavens Børnehave og Lene Kirschmeyer–
daglig leder af Frugthavens Vuggestue
Frugthavens daglige ledere viste rundt og fortalte om institutionen.
5. Siden sidst
a) Orientering omkring Humlebæk Børnehave
Anette ridsede kort op, hvor langt i processen, man var med børneorganisering og indretning
af Humlebæk Børnehave.

b) Orientering om ny daglig leder
Inge Buchhave, Sletten Legeakademi, bliver ny daglige leder af Humlebæk Børnehave pr. den
1. november 2016. Indtil Inge tiltræder i Humlebæk Børnehave, vil hun tage mere og mere
over.
Nina deltager i ansættelsesudvalget til ny leder af Sletten Legeakademi. Ansættelsesudvalget
har 1. samtale med udvalgte kandidater den 19. september 2016 kl.17.00 og 2. samtale med
udvalgte kandidater den 26. september 2016 kl.17.00.
c) Sommercamp 2016 for 0-5 års området
Sletten Legeakademi og Frugthaven: Gode sommercamps, dog lidt hårdt for de helt små børn,
som er startet i institution den 1.7. Der kommer færre børn end der er tilmeldt, men i det store
hele synes forældre og medarbejdere, at det bliver nemmere og nemmere efterhånden som
årene går. Børnene profiterer af de fælles arrangementer, der er hen over året, så de kender
afdelingerne. Medarbejderne er galde for relationerne med kollegerne.
d) Orientering omkring Humlebæk Center - borgermødet den 25. august 2016
Anette orienterede om, at umiddelbart var det ikke noget, der påvirkede Søstjernen, men for så
vidt det berørte Søstjernens Børnehave, når klubben blev nedrevet, vil børnene og
medarbejderne blive huset samlet et andet sted i områdeinstitutionen i den periode.
e) Drop mop kursus mandag den 5. september 2016 sammen med skolebestyrelserne
Bestyrelsen blev erindret om, at der var Drop mop kursus den 5. september 2016 kl. 18-20 på
Langebjergskolen på lærerværelset. Anette sender materialet, så snart det modtages fra
foredragsholderen.
f) De kommende dialogmøder og planlægning af disse
Næste dialogmøde er onsdag den 24. november 2016 kl.17-19.30. Såfremt der er nogle idéer
eller andet skal det meldes ind til Anette. Hvem deltager?
g) Sprogarbejdet i Børnehusene Humlebæk (pjece)
Bestyrelsen udtalte, at det var et fint stykke arbejde.
6. Bestyrelsesfolderen redigeres og færdiggøres
Forside: etc. fjernes
Klubben: Klub fra 10-12 år, som ligger på 3 matrikler
Hvilke arbejdsopgaver har de administrative medarbejdere
Der skal tilføjes et organisationsdiagram
Bestyrelsen udfærdiger også høringssvar
Færdiggøres
7. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 27. september 2016 kl.19.00-21.00 i Søstjernen
Punkter til næste bestyrelsesmøde:

Som referent:

Anette Westring

Rammer for forældrekontaktudvalg
Endelig beslutning om bestyrelsesfolderen

