Bestyrelsesmøde i den boligsociale bestyrelse
Mødetitel

Dato:

2. oktober.
2018

Deltagere:

Birgit Bagge, Marianne Ingeholm Larsen, Annette
Birkov, Ole Månsson, Bjarke Gudbjerg, Ole
Skjellerup, Tanja Bæklund, Mikkel Warming,
Torben Hangaard og Anders Stange Jensen.

Dagsordenspunkt

Drøftelse og konklusion

1.
Godkendelse
dagsorden.

af Dagsorden godkendt.

Fællesgennemgang
boligsociale date.

af Karaktergennemsnit i 9. klasse.

Ole Skjellerup foreslog at gennemgå boligsociale data
samlet for begge områder – forslaget blev godkendt.

Kokkedal: Der blev bemærket et dyk i
karaktergennemsnittet i 9. klasse i Kokkedal. Der blev især
peget på, at datagrundlaget for skolen er lille, hvorfor få
elevers hhv. ringere eller bedre karakterer hurtigt kan ses i
tallene – det blev aftalt at der holdes øje med udviklingen
fremadrettet.
Nivå: Stabil udvikling i Nivå.
20-24 årige med grundskole som højeste uddannelse.
Det konstateres at især Nivå har store udfordringer og
ligger langt over kommunens gennemsnit. Kokkedal ligger
derimod tæt på kommuneniveauet i 2017.
30-34 årige uddannelse.
Her er der mindre forskel på de to helhedsplaners områder
og det konstateres at de to områder ligger tæt på niveauet
for den almene sektor generelt.
10-17 årige sigtet.
I begge områder konstateres en pæn nedadgående
tendens.

Fraflytning.
Begge områder ligger på et fint niveau.
Ventelisterne i både Nivå og Kokkedal er voksende.
20-24 årige offentligt forsørgede.
Pæn nedadgående tendens i begge områder. I Nivå ligger
man på niveau med den almene sektor generelt. I Kokkedal
ligger niveauet i 2017 på kommunegennemsnittet.
30-34 årige offentligt forsørgede.
Begge områder ligger bedre end den almene sektor i øvrigt.
Men ringere end kommunen.
2. KPV – Status
- De boligsociale data
- Status
følgegrupperne
- Sammen om
Kokkedal

Status følgegrupperne.
Generelt fungerer følgegrupperne fint.
Dog foreslås det fra helhedsplanens side, at konsulent fra
Center for Familie og Handicap (Anders Stange Jensen) kun
deltager i Tryghed og Trivsel. Dette samme gælder for
driftspersonalet. Formel indstilling med ny struktur
fremsendes til næstkommende møde i bestyrelsen.
- Forslaget blev godkendt.
Sammen om Kokkedal.
Der er i 2018 lavet en række aktiviteter: Streetevent,
Byfest, Sundshedsuge og Julemarked (planlagt til
december).
Der er ikke længere økonomi i netværket til aktiviteter, men
netværket fortsætter.

3. NN – Status
- De boligsociale data
- Status
følgegrupperne
- Samarbejdet med
Nivå Skole

4. FK – Orientering ra
FK om projekter der
har betydning for

Status følgegrupperne.
God tilslutning fra beboerne.
Nivå Nu bad bestyrelsen godkende at
organisationsformanden fra Fredensborg Boligselskab
deltager i følgegruppen – Det blev besluttet at en indstilling
kunne godkendes pr. mail efterfølgende.
Nivå Skole.
Samarbejdet med skolen er vokset de seneste år, men
henblik på at sikre trivsel i skole og fritid. Skolen er en god
indgang til forældre.
Marianne Ingeholm Larsen:
Orientering om budgetforliget:

helhedsplanerne
- Budgetforliget 20192022
- Fremtidens Skole
- Sammenhængende
Ungeindsats.

-

Fritidsbutikken får et løft
Sammen om Kokkedal er nedlagt økonomisk. Der er
dog fortsat andre relevante puljer på sammen
område, som kan søges.
Talentholdet på skolerne nedlægges.
Medborgerskabspuljen nedlægges.
Fritidshjem og fritidsklub bliver til SFO.
Løft til 0-2 års området.
Reduceret bevilling til Kokkedal Ungdomsklub.

Ole Månsson:
-

Der kommer en børnementor i 2020.
Flere midler til handicapområdet.
Effektivisering af den forebyggende indsats.

Birgit Bagge:
-

Sammenhængende ungeindsats for 15-25 årige –
forankres i Familie og Handicap.
Ny FGU uddannelse

Marianne Ingeholm Larsen:
-

-

5. KPV – Ændring i
medarbejdertimer

Fremtidens Skole: Nyt anlægsprojekt der rækker ind i
tre byrådsperioder, der er afsat 1 mia. kr. til
ombygning af skolerne i Fredensborg Kommune.
Først i Kokkedal, derefter Nivå, Fredensborg og
Humlebæk. Inddragelsesproces sættes snart i gang.
Byudviklingsprojektet i Nivå kommer også til at
rumme en del af Fremtidens Skole, da der bygges en
ny skole i bymidten, i stedet for de to eksisterende.

Ole S. indstiller, at projektkoordinator for Familieindsatsen,
ændrer medarbejdertimer fra 22 t/uge til 30 t/uge.
Økonomien herfor er under samme indsatsområde og
aftalen skal gå frem til 31.12.2020.
Godkendt.

6. Tryghedssituationen
i de to bysamfund.

Bjarke og Ole M. orienterede om situationen.
Helhedsplanerne tilbød at bidrage med sparring om
løsningsmodeller.
Det blev drøftet hvordan man sikrer medarbejderne og
brugernes sikkerhed i området.
Det blev besluttet at der samles op på sagen på næste

møde i bestyrelsen.

7. Næste
bestyrelsesmøde og
forslag til
dagsordenspunkter.

8. Evt.

Næste møde bliver i februar/marts 2019.
Forslag til dagsordenspunkter til næste møde:
-

Ungesituationen.
Sammenhængende ungeindsats.

