Beretning for HotSpot Frederikshavn 2017
Bestyrelsen for HotSpot Frederikshavn.
Efter valget den 28.03.2017 konstituerede bestyrelsen sig på følgende vis:
Formand:
 Helle Pedersen (Udpeget af Socialdemokratiet, Frederikshavn)
Næstformand:
 Morten Møller Christiansen (Udpeget af LO)
Bestyrelsesmedlemmer:
 Jill Lovén Jordansen
 Tanja Røge
 Martin Oldgaard
 Alice Pedersen
 Cai Møller (Udpeget af LO)
Suppleant:
 Eva Breining
Personalerepræsentanter:
 Mette Lønsmann Justesen
 Lone Hedegaard Nielsen
Fritidstilbudsleder/Sekretær:
 Renate Weilov

Alle udpegede i bestyrelsen følger byrådets valgperiode, og øvrige bestyrelsesmedlemmer følger
valgperioderne for forældrevalgte. Personalerepræsentanterne vælges af og blandt de ansatte.
Bestyrelsens fokus i 2017.
Også i 2017 har Bestyrelsen i HotSpot Frederikshavn været i arbejdstøjet, og har bl.a. behandlet
følgende punkter på vores bestyrelsesmøder:








Positiv synlighed i lokalområdet/medierne
Forældreinvolvering i udvalgte arrangementer
Understøttende undervisning - kortere skoledage
Større dialog med B&U (mundtligt/skriftligt)
Udfærdigelse af Blærerøvskatalog (Se hvad vi kan)
Regnskabsresultat/Årsberetning
Muligheder for Personaleudvikling

Altoverskyggende har fokus på de økonomiske udfordringer dog været, hvilket har bevirket, at
bestyrelsen har måttet parkere flere af de andre spændende opgaver på stand by.
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Med baggrund i flere børn fra SFO til klub og omlægning af den understøttende undervisning på
mellemtrinet uden økonomisk kompensation, har vi været meget udfordret. Dette har bl.a.
bevirket, at vi fra begyndelsen af 2017 har passet børn "gratis". Vores økonomi har været baseret
på en åbningstid fra kl. 14.36, men vi havde et fremmøde af børn allerede fra kl. 12.40. Vi måtte
derfor åbne ca. to timer før åbningstid, da vi jo ikke kunne lade nogen stå udenfor så længe!
Denne udfordring har i 2017 afstedkommet en massiv skriftlig dialog med B&U om urimeligheden i
vores betingelser, samt et foretræde for udvalget herom. Det har været en lang og tung proces,
hvor vi primært oplevede, at vi selv skulle løse udfordringerne ved dialog med skolelederne om en
tilbageførsel af økonomi til os. Denne løsning var simpelthen ikke en løsning, og vi fandt det derfor
helt rimeligt, at det politiske niveau traf en beslutning om en omfordeling af ressourcerne. Ingen i
B&U rystede på hånden, da pengene blev taget fra vores område og givet til skoleområdet. Vi
skulle dog ind i begyndelsen af 2018 før en økonomisk kompensation blev givet. Dog ikke med
tilbagevirkende kraft og kompensation for 2017..
Den givne økonomi i 2018 giver os dog alligevel et fornyet håb om udvikling af HotSpot
Frederikshavn i 2018, til glæde for børn, unge og personale. Dette kan I høre meget mere om i den
mundtlige beretning, der aflægges på vores årlige Forældremøde med valg til bestyrelsen den
05.04.18 kl. 18 - 20. Vi håber, at rigtig mange forældre vil være deltagende.

TAK.
Bestyrelsen vil gerne benytte denne beretning til, at sende en stor tak til personale og ledelse for
en arbejdsom og god indsats i 2017. Tak til alle vores børn, unge og forældre, der vælger HotSpot
Frederikshavn til. Vi vil fortsat gøre vores bedste for, at leve op til jeres tillid.
Bestyrelsen slutter sin skriftlige beretning med disse smukke forfattede ord fra Maja Olsen, 10 år,
der går i Fritidsklub i HotSpot Frederikshavn.

Min Klub!
Et sted, man kan søge venner
Et sted, man kan søge ly for konflikter
Et sted, der kan udforskes selv om du har set det hele
Et sted, du kan presse hjernen, men samtidigt slappe af
Alt dette kan du finde i min klub!
Tak til Maja for, at vi må dele hendes smukke tanker <3
På vegne af Bestyrelsen for HotSpot Frederikshavn - Helle Pedersen, Formand
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