15. januar 2019

Årsberetning for Børnehusene Humlebæk 2018
Det forgangne år har været præget af en række større udfordringer; vi har været
igennem en organisationsændring og har som led i denne måtte reducere
ledelsesgruppen. Herudover er vi udfordret på pladserne i vores institutioner. Vi har
derfor været nødt til at tænke i nye baner i forhold til, hvordan vi både organisatorisk
og fysisk fortsat kan sikre kvaliteten i vores dagtilbud, og det er et arbejde, der
fortsætter ind i 2019. 2018 har til gengæld også budt på spændene ting såsom
teaterforestillinger, udstillinger af børnenes kunstværker, café-eftermiddage,
færdigrenovering af køkkenet i Sletten Legeakademi, og så har vi taget fat på
arbejdet med implementering af den Ny Styrkede Pædagogiske Læreplan, der gerne
skal skabe endnu bedre rammer for børnenes leg, læring og trivsel.

Stigende antal børn der har brug for pasningstilbud
Vi har gennem de sidste par år været presset på pladserne i vores institutioner.
Institutionerne er fyldt op, og ved udgangen af 2018 havde vi en overbelægning i
flere af vores huse – nogle huse ligger med en merindskrivning på op til 10 %. Det
betyder, at vi kigger på, hvordan vi kan tilpasse både de fysiske rammer i
institutionerne og hvordan vi organisatorisk kan skabe plads til det forventede øgede
børnetal.

SFO - Sammenlægning med skolerne
I efteråret 2018 blev det politisk besluttet, at vores fritidshjem og fritidsklubber
lægges sammen med skolerne pr. 1. januar 2019 og omdannes hhv. til SFO 1 og SFO
2. Det betyder, at Børnehusene fremadrettet vil være en områdeinstitution bestående
af 5 integrerede 0-5 års institutioner og dagplejer.
Vi vil fortsat have et tæt samarbejde med SFO’erne omkring brobygning til SFO og
skole, og de medarbejdere, der er ansat både i dagtilbud og SFO, vil fortsætte som
hidtil.

Frokostordning
I 2018 fik vi færdiggjort renoveringen af vores fremstillingskøkken i Sletten
Legeakademi. Herudover valgte vores køkkenassistent i Humlebæk Børnehave,
Maiken, at gå efterløn, og er fratrådt den 1. december 2018, hvilket gav os en naturlig
anledning til at se på, hvordan vi fremadrettet bedst muligt sikrer både kvaliteten og
driften af frokostordningen til husets børn.
Det er vigtigt for os, at den daglige drift giver størst muligt råderum til indkøb og
tilberedning af måltider af den bedste økologiske kvalitet. Samtidig er det vigtigt for
os, at vores køkkenmedarbejdere hele tiden udvikler sortimentet og kvaliteten af
måltiderne, og at driften sikres, også i perioder med ferie eller sygdom. Ligeledes
vægter vi, at børnene på daglig basis involveres i måltidet. Vi mener, at den måde
hvorpå vi bedst muligt kan imødekomme disse kvalitetskrav og måltidspædagogiske
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mål, er ved at etablere et nyt tæt samarbejde med køkkenet i Sletten Legeakademi,
som efter renoveringen nu har kapacitet til også at stå for tilberedningen af måltider
til Humlebæk Børnehave. Tilberedningen af frokostmåltiderne vil derfor fremadrettet
ske i køkkenet i Sletten Legeakademi.
Herudover har vi ansat en ny køkkenmedarbejder, som vil have sin daglige gang i
Humlebæk Børnehaves køkken. Her vil hun bl.a. stå for at anrette frokostmåltidet,
bage boller og anrette frugt og ikke mindst hjælpe og støtte børnene, når de kommer
i køkkenet for fx at få fyldt frokostfadet op.
Den nye struktur er kommet godt fra start, til trods for at den er ny for både
personale og børn. Vi vil i den kommende tid naturligvis være i tæt dialog med det
pædagogiske personale i Humlebæk Børnehave.

Daglig lederskift i henholdsvis Firkløveren og Frugthavens Børnehave
Louise Frank Ottesen fratrådte sin stilling som daglig leder af Firkløveren den 1. juni
2018. Firkløvernes nye leder er Connie Niemeier.
Mette Liv Vogt fratrådte sin stilling som daglig leder af Frugthavens Børnehave den 1.
maj 2018. Frugthavens nye leder er Dennis Clemmesen Langelund.
Herudover er Børnehusene Humlebæks ledelsesgruppe blevet reduceret ifølge den nye
organisationsændring.

Årsplan 2018
Den evaluerede årsplan kan findes på hjemmesiden: www.bornehusene-humlebaek.dk
Vi har efterlevet en del af de mål vi satte os for i 2018, men da vi desværre har været
ramt af flere tilfælde af alvorlig sygdom, specielt på det administrative område, har
det været svært at få indfriet alle mål.

Bestyrelsesarbejdet
Børnehusene Humlebæk vil gerne sige tusind tak for den indsats
bestyrelsesrepræsentanterne har ydet gennem årene. Nogle repræsentanter har
siddet i vores bestyrelse i 10 år, hvilket har haft en stor betydning for udviklingen af
Børnehusene Humlebæk.
Bestyrelsen har i det forgangene år afholdt 5 bestyrelsesmøder og har blandt andet
arbejdet med:
× Ansættelsessamtaler af Daglige Ledere
× Opstart på implementering af Ny Styrkede Pædagogiske Læreplan
× Deltaget i dialogmøder med politikere og Center for Skoler og Dagtilbud
× Processen i overgangen til SFO
× Udarbejdelse af budgetkatalog indeholdende besparelses-, effektiviserings-,
investerings- og udvidelsesforslag
× Gennemgang af budget
× Høringssvar
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Kommende opgaver for bestyrelsen
Én af de store opgaver bestyrelsen kommer til at sidde med i 2019 bliver at få
implementeret og udarbejdet principperne for den Ny Styrkede Pædagogiske
Læreplan.

Nyvalg af forældre til Områdebestyrelsen
Vi skal have nyvalg til Områdebestyrelsen, og det kommer til at ske på forældremøde
for 0-5 årsområdet den 23. januar 2019.
Forældremødet skulle oprindeligt have været afholdt i efteråret 2018, men på grund
af organisationsændringerne skulle styrelsesvedtægterne for dagtilbud ændres og
politisk godkendes, hvilket gjorde at mødet måtte udsættes. Styrelsesvedtægterne er
den 14. januar 2019 blevet godkendt, og vi kan nu afholde forældremøde og nyvalg til
Områdebestyrelsen.
Der skal vælges repræsentanter fra følgende huse:
Institution
Repræsentant
Suppleant
Firkløveren
1
1
Søstjernen
1
1
Sletten Legeakademi
1
1
Frugthaven
Casper Sander
Annemari Arendal
Humlebæk Børnehave
Maria Low
1
Dagplejen
1
1

Sådan vælger vi

Periode

Endnu 1 år
30.04.2019
Endnu 1 år

Alle forældre med barn i Børnehusene Humlebæk har mulighed for at stille op som
repræsentant i bestyrelsen. Hvis I som forældre har interesse i at blive valgt ind i
bestyrelsen, kan I opstille på forældreaftenen den 23. januar 2019.
Hver institution, som skal have valgt nye repræsentanter, får udleveret en
stemmeseddel på forældreaftenen. Man kan kun stemme på den opstillede kandidat,
der repræsenterer den institution, man selv er en del af. Hvert barn giver forældrene
2 stemmer.

Med venlig hilsen
Områdeleder
Anette Steen Westring
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