Område Kildedam
Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud, i
Område Kildedam.
Torsdag, d. 12.1.2017, kl. 18.30-21.00
Børnehuset Midgård, Tølløsevej 66, 4340 Tølløse.

Forældre:

Medarbejdere:

Dagplejen: Sofie Morville

Til stede

Gitte Büllow Sørensen

Afbud

Elletoften: Camilla Duelund

Til stede

Bendikte Bindslev

Til stede

Huset: Camilla Friis Kristensen

Til stede

Tina Mikkelsen

Til stede

Midgård: Poul Lykke Behrendt

Til stede

Helle Pedersen

Til stede

Solgården: Ane Hylleberg
Suppleant: Mikkel Andersen

Barsel
Til stede

Lederrep:
Jeanette Andresen

Til stede

Stestrup Børnegård: Mette Smilsen
Suppleant: Cecilie Høj Brandstrup

Afbud
Til stede

Vipperød Børnegård: Anne Marie Antonsen

Til stede

Områdeleder:
Kaja Bonde Pedersen

Til stede

Ågerup Børnehus: Carsten Svensgaard

Til stede

Særlig inviteret:
Administrativ medarbejder
Maj-Britt Christoffersen

Velkommen til Mikkel Andersen, suppleant for Solgården, der indtræder for Ane
Hylleberg, som er på barsel.

Forældrebestyrelsen, Område Kildedam.
Referat kan læses på Holbæk kommunes hjemmeside

Dagsorden:

Tid

Noter/referat

1. Godkendelse af dagsorden.

18.30

Pk. 3 ændres til høringssvar, herefter godkendt.

2. Årshjul for bestyrelsesarbejdet

18.40

Forslag kommenteres og godkendes på mødet.
Følgende aktiviteter tilføjes:
August: Revidering af styrelsesvedtægter for
forældreråd, gældende for 2018.
September: Fastsættelse af principper for og
udvælgelse af, børnehus til fællespasning på
lukkedage i 2018
Herefter godkendt.

3. Fællespasning i juli.

19.00

Beslutning: Årshjulet vedhæftes dagsordenen
til hvert bestyrelsesmøde, med henblik på
kontinuerlig opdatering.
D.14.12.2016, vedtog et enigt byråd at sende
beslutningen omkring julimoduler tilbage til
genbehandling i Udvalget: ”Læring og trivsel
for børn og unge”, da julimodulordningen i
praksis fik virkning som 10 ekstra lukkedage,
hvilket ikke var tilsigtet.
Udvalget genbehandler sagen d. 10.1.2017,
og resultatet eftersendes til bestyrelsen asap,
således at det forhåbentlig kan behandles på
bestyrelsesmødet.
Jf. punkt 1 er dette punkt ændret til afgivelse
af høringssvar på baggrund af udvalgets beslutning om ikke at indføre julimodul-ordning,
hvorfor en alternativ finansiering af 2,5 mill på
dagtilbudsområdet er sendt i høring i bestyrelserne.
Bestyrelsen er enig i, at midlerne til alternativ
besparelse på 2,5 mill. på dagtilbud i 2017
skal findes ved at fjerne midler afsat til fokuserede indsatser, samt midler afsat til forsøgsordning om udvidet åbningstid. Det udgør
samlet i 2017, 2,5 mill.
Bestyrelsen finder det yderst hensigtsmæssigt
at gennemføre en brugerundersøgelse i 2017,
af hensyn til fastsættelse af politiske pejlemærker for dagtilbudsområdet fremadrettet.
Midler til øget læring og trivsel vægtes højere,
og tilgodeser alle, fremfor en forsøgsordning
om udvidet åbningstid, som kun tilgodeser en
udvalgt gruppe.
Formand Anne Marie udarbejder forslag til
rundering og kommentering med deadline
søndag aften.

4. Frokostordning i juli

19.30

Med udgangspunkt i en konkret henvendelse,
er bestyrelsen blevet bedt om at gribe ind i
forhold til 11 måneders betaling af frokostord-

ning, i forbindelse med julimodulordningen.
Jf. pk. 4 genbehandler udvalget beslutningen
om julimoduler, hvorfor behandlingen af dette
pk. er betinget af, hvad udvalget Læring og
trivsel for børn og unge, beslutter på deres
møde, d. 10.1.2017.

5. Udvælgelse af Børnehus
til fællespasning på lukkedage.

19.45

Jf. udvalgsbeslutning pr. 10.1.2017, om at
forældrebetalingen fordeles på 11 måneder,
omfatter også den forældrebetalte frokostordning. Juli bliver hermed betalingsfri for forældrene.
På lukkedage skal der tilbydes fælle spasning.
De seneste år har det været Børnehuset Solgården i Tølløse, som har været udvalgt, af
hensyn til beliggenhed, i forhold til offentlig
transport, og lokalområderne.
Men som følge at den ny områdestruktur, bedes bestyrelsen tage stilling til, hvilket børnehus der fremadrettet skal være åbent for fællespasning.
Bestyrelsen har fastsat følgende principper for
udvælgelse af børnehus til fællespasningen i
2017:
 det skal være tæt på offentlig transport
 det skal geografisk være centralt placeret i Område Kildedam
 det skal være samme sted hver gang

6. Vedligehold af legepladser.

7. "Forældrehjælp"

20.00

20.15

Jf. ovestående principper er Børnehuset Solgården i Tølløse, udvalg til fællespasning i
2017.
Bestyrelsen vil i september 2017, tage stilling
til principper for og udvælgelse af børnehus til
fællespasning i 2018.
Orientering om en konkret henvendelse vedrørende vedligehold af børnehusets legeplads,
og efterfølgende stillingtagen til bestyrelsens
initiativer i den sammenhæng.
Ansvaret for vedligehold af offentlige legepladser i Holbæk kommune er overgået til Vækst
og Bæredygtighed.
Bestyrelsen ønsker at mødes med Vækst og
Bæredygtighed i forhold til at få viden om plan
for renovering af offentlige legepladser, samt
få belyst muligheder for indflydelse i den forbindelse. Kbp undersøger muligheden for deltagelse fra V&K til næste bestyrelsesmøde, d.
22.2.2017, vedrørende ovenstående afklaring.
Holdningsdebat.
Hvordan tænker bestyrelsen der skal arbejdes
med synlighed på konsekvenserne af de beslutninger der bliver taget nu, som f.eks. nedsættelse af forældrebetalingen.
Emnet debatteret. Bestyrelsen er opmærksom
på faren/udfordring i forhold til skjult forældrebetaling, når forældrehjælpen er af økono-

misk karakter.
Bestyrelsen er som udgangspunkt positiv
overfor initiativer der kan gøre noget særligt
for børnene, så længe det ikke er en nødvendighed for at drifte en hverdag i børnehusene.
De grundlæggende ydelser i børnehuset må
ikke på nogen måde afhænge af frivillige indsatser eller bidrag, de skal financieres over
driften.
8. Korte orienteringspunkter

20.45

9. Evt.

20.50

10. Punkter til næste møde.

20.55

11. Næste møde:



Dagtilbudsloven rummer mulighed for,
at forældrene i de børnehuse, hvor de
yngste børn er omfattet frokostordningen, kan oprette forældrearrangerede
frokostordninger. Det har Vipperød
Børnegård, vist interesse for. Administrationen arbejder derfor med at belyse vilkårene for, at sådanne ordninger kan tilkobles den kommunale ordning, hvilket i givet fald kan betyde et
yderligere prisfald pga. af et større volumen. Hvis det bliver aktuelt, vil udvalget skulle forholde sig særskilt til
vilkårene for en forældrearrangeret
ordning.




Godkendelse af budget 2017
Plan for vedligehold af legepladser
v/vækst & Bæredygtighed
D. 22.2.2017, i Børnehuset Huset, St. Merløse.
Afbud meldes til områdeleder

