Område Kildedam
Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,
Område Kildedam.
Torsdag, d. 18.5.2017, kl. 18.30-21.00.
Hjortholmvej 9B, 4340 Tølløse.

Forældre:

Medarbejdere:

Dagplejen: Sofie Morville

Afbud

Gitte Büllow Sørensen

Til stede

Elletoften: Camilla Duelund

Til stede

Bendikte Bindslev

Til stede

Huset: Susanne Ejlund Olsen

Fraværende

Tina Mikkelsen

Til stede

Midgård: Poul Lykke Behrendt

Afbud

Helle Pedersen

Til stede

Solgården: Mikkel Andersen

Til stede

Lederrep:
-

-

Stestrup Børnegård: Mette Smilsen

Til stede

Vipperød Børnegård: Anne Marie Antonsen

Til stede

Områdeleder:
Kaja Bonde Pedersen

Til stede

Ågerup Børnehus: Carsten Svensgaard

Til stede

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

Dagsorden:

Tid

Noter/referat

1. Godkendelse af

18.30

Godkendt

2. Opfølgning Budget

18.35

Herunder konsekvenser af økonomisk udfordring på 6,1 mill, pga. flere børn i dagtilbud
samt øgede udgifter til friplads.

dagsorden
2017

Midlerne skal findes indenfor kerneområde
Læring og Trivsel.
2,1 mill findes på dagtilbud, de resterende 4
mill. findes indenfor specialtilbud, og sundhed.

På dagtilbud fordeles reduceringen som følger:
•
•
•

0,3 mill på Børneindsatsens ressourcepædagoger
0,5 mill fra den centrale restpulje til fokuserede indsatser
1,3 mill som en rammebesparelse der
indarbejdes i revideret tildelingsmodel.
Det betyder konkret at enhedstildelingen reduceres fra kr.43.870 til kr.
43.380.

Udmøntning i Område Kildedam:
Rammebesparelsen andrager kr. 262.150,
udregnet på grundnormeringen.
Tilførsel af refusioner fra rotationsvikarer far
efteråret 2016 på kr. 177.000 modregnes.
Den faktiske besparelse i forhold til vores
grundnormering andrager derefter 85.150,
omregnet i timer beregnet på gennemsnitsløn
= 8,28t/ugen
Det vil sige at børnehusene skal spare ml.
0,77-1,86/ugen, afhængig af børnehuset størrelse. Besparelsen kan rummes indenfor den
resttimepulje som børnehusene dels anvender
til vikardækning, dels til at dække mindre udsving i børnetal.

3. Selvstyrende områder på dagtilbud i
Holbæk kommune.

Byrådet har godkendt en ansøgning fra Område Holbæk By om at blive selvstyrende. I første omgang for en 3-årig forsøgsperiode, som
træder i kraft d. 1.1.2018.
Byrådet har samtidig besluttet at godkendel-

sen skal være frivilligt gældende for alle 4
områder.
Konsekvenser og grundlag for bestyrelsernes
beføjelser, i den forbindelse er endnu uafklarede.
Bestyrelsen efterlyser et velbeskrevet grundlag for dette tiltag, samt en grundig orientering, for at kunne forholde sig konstruktivt til
forslaget, og mulige afledte konsekvenser for
bestyrelsesarbejdet.
Formanden henvender sig til udvalgsformanden, med henblik på at skaffe klarhed over
beslutningen, således at bestyrelsen kan forholde sig til forslaget.

4. Evt.

20.50

•

-

5. Punkter til næste

20.55

•

-

møde.

6. Næste møde:

Konstituerende bestyrelsesmøde:
d. 21.6.2017
Suppleanter inviteres med til dette møde, for
at hilse på.
Afbud meldes til områdeleder

