Bestyrelsesmøde på web-ex
d. 25. februar 2021
kl. 16.00 – 17.00

Nivå området
V/ områdeleder
Jane Sys Toftesgaard
Lærkereden
Nivåhøj 80
2990 Nivå
Tlf 72 56 53 44
jsto@fredensborg.dk
Dato:25.02.2021

Tilstede:
Elin Koch (med. Rep.), Louise Bedholm Stave (Solstrålen), Kim Klarskov Sjælland (Polarstjernen), Kathrine Hald Søndergaard (Solstrålen), Jesper Graulund Larsen (Påfuglen), Jane Sys Toftesgaard (Områdeleder) og Jeanette Schou Jonassen (daglige leder i Polarstjernen
og referent) og Klaus Gabrielsen (økonomikonsulent fra Fredensborg
kommune)
Fraværende: Liv Karstrøm Nørregaard (Polarstjernen) og Lisa Bang
Jessen (Mariehønen) og Maria Lundberg (Påfuglen)
1. Drøftelse af spørgsmål forud for formandens og områdeleders deltagelse i arbejdsgruppen vedr. normeringer sammen
med Børne-skoleudvalget.
Forud for mødet i normeringsgruppen med Børne-skoleudvalget er
bestyrelsen blevet bedt om at drøfte spørgsmålene i mødeprogrammet. Undervejs i selve udarbejdelsen af rapporten vedr. normeringer i daginstitutionerne i Fredensborg kommune har bestyrelsen løbende drøftet status for vores område i Børnehusene Nivå.
Bestyrelsen blev præsenteret for omsættertabellen, så de kunne se,
hvordan beregningen for den reelle normering ser ud i Børnehusene
Nivå. Til gennemgang af modellen havde bestyrelsen inviteret Klaus
Gabrielsen, som er økonomikonsulent. Børnehusene Nivå ligger rigtig godt i normering, og Fredensborg kommune ligger generelt højere end landsgennemsnittet. Bestyrelsen tog orienteringen og gennemgangen til efterretning.
Spørgsmål 1.:
Er der behov for øget gennemsigtighed om den kvalitet, der leveres
i dagtilbud, herunder normering? Hvis ja, hvordan og hvad kunne
det i praksis være?:
Bestyrelsen nævnte, at den dokumentation forældrene bliver præsenteret for i hverdagen, hvor de kan se at børnene udvikles og tri-
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ves er langt vigtigere end bare rene tal og statistik. Ligeledes værdsættes kontakten og samarbejdet mellem forældre og personale,
som giver en god føling med at både ansatte og børn trives. Personalets trivsel er derfor også et parameter for, om børnene trives.
Bestyrelsen føler sig derudover godt informeret via AULA.
Spørgsmål 2.:
Normeringsrapporten – hvordan er omsætter tabellen anvendelig
ude i institutionerne? I hvilken grad, har I som bestyrelser efterspurgt brugen af omsættertabellen.
Bestyrelsen efterspørger ikke omsættertabellen, da de oplever, at
hverdagen i Børnehusene er tilfredsstillende. Dog er det fint, at
have et redskab der dokumenterer normeringerne og det giver en
god tryghed at vide, hvordan det ser ud i tal. Slutteligt er det vigtigt
at have for øje – som vi løbende har drøftet, at kvalitet i dagtilbud
ikke kommer af normeringer alene. Det vigtigste parameter for et
kvalitativt relationelt pædagogisk arbejde udspringer af fagligt velfunderede medarbejdere.
Spørgsmål 3.:
Hvad er vigtigt for bestyrelser at have af viden, som kan bidrage til
udvikling af de bedste rammer for det gode børneliv?
Der er altid godt at vide, hvor vi ligger økonomisk og hvilken retning
vi arbejder hen imod. Børnehusene Nivå arbejder pædagogisk ud fra
Den Styrkede Pædagogiske Læreplan og har fokus på trivsel, udvikling, dannelse og læring. Bestyrelsen involveres i de overordnede
rammer i Børnehusene Nivå, hvilket giver indblik i hverdagen og det
pædagogiske arbejde. Medarbejderne gennemgår ligeledes trivsels
undersøgelser og APV’er, og når personalet trives, trives børnene
også. Dette er derfor også en vigtig viden og et fokuspunkt man
skal have for øje. Derudover gennemføres også brugertilfredshedsanalyser blandt forældre i alle dagtilbud i Fredensborg Kommune,
hvilket også er et pejlemærke på alles trivsel.
Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til spørgsmålene.
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