Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,
i Område Kildedam.
Onsdag, d. 11.10 2017, kl. 18.30-21.00
Vipperød Børnegård, Centervænget 2-4, 4390 Vipperød
Forældre:

Medarbejdere:

Dagplejen:
Michael Kærbo
Elletoften:
Camilla Duelund
Huset:
Susanne Ejlund Olsen
Midgård:
Poul Lykke Behrendt
Solgården:
Thomas Kastrup, suppleant
Stestrup Børnegård:
Mette Smilsen
Vipperød Børnegård:
Anne Marie Antonsen
Ågerup Børnehus:
Carsten Svensgaard

Afbud

Gitte Büllow Sørensen

Til stede

Til stede

Bendikte Bindslev

Til stede

Ikke til stede

Tina Mikkelsen

Til stede

Til stede

Helle Pedersen

Til stede

Til stede

Lederrep:
Flemming V. Olesen

Til stede

Områdeleder:
Kaja Bonde Pedersen

Til stede

Til stede
Til stede
Til stede

Område Kildedam │ Hjortholmvej 9B │ 4340 Tølløse │ tlf. 72 36 78 20 │ DagtilbudKildedam@holb.dk

Dagsorden:

Tid

Noter/referat

1. Godkendelse af dagsorden.

18.30

Godkendt

2. Budget 2018-21

18.35

Gennemgang af elementer i budgetaftalen, i de store
linjer.
Budget 2018-21, 2. behandles og skal endelig vedtages på Byrådsmøde d.d.
I sidste uge indgik 29 af 31 byrådsmedlemmer den
budgetaftale, som nu skal 2. behandles, hvorfor det
må antages at der ikke sker ændringer i forslaget.
Forslaget er udsendt til bestyrelsen, d. 28.9.2017.
Elementer for Budget 2018-21, som berører dagtilbud:
Besparelsen i 2018, på 4 mill, på indkøb og ansættelse med omtanke, på hele Kerneområde Læring og
trivsel, trækkes tilbage.
Der er lagt et løft af budgettet på 20 mill. ind i 2018,
og frem til 2021, til flere medarbejdere på småbørnsområdet. Det er udvalget som træffer beslutning om
hvordan de 20 mill. skal fordeles, på baggrund af opstillede scenarier, udarbejdet af aktører med ansvar
for, og viden om småbørnsområdet.

3. Konkretisering af principper for kostpolitik i Område Kildedam

19.00

På bestyrelsesmødet, d. 12.9.17, påbegyndte bestyrelsen en drøftelse omkring principper for en kostpolitik for Område Kildedam, på baggrund af et fremsat
ønske på bestyrelsesmødet, d. 14.8.17.
På bestyrelsesmødet d. 12.9.17, traf bestyrelsen følgende beslutning:
Bestyrelsen ønsker at arbejde med lokal forankring i
børnehusene.
På næste møde vil bestyrelsen arbejde med konkretisering af principper.
…………………………………………..
Et forslag udarbejdet på baggrund af drøftelser på
bestyrelsesmødet d., 12.9.2017, behandles på nærværende møde. Bestyrelsen ønsker at få drøftet forslaget i et større perspektiv, hvorfor forslaget udsendes til høring i forældrerådene, med frist for indgivelse af høringssvar: d. 8.1.2018.

4. Principper for fællespasning

20.00

Bestyrelsen har jf. årshjulet, besluttet at der i september 2017 fastsættes principper for og udvælgelse
af børnehus til fællespasning på lukkedage i 2018.
Punktet nåede ikke dagsordenen til bestyrelsesmødet i september, derfor behandles punktet på dette
møde.
Til inspiration.
Principper for fællespasning i 2017:
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
Jf. ovenstående principper er Børnehuset Solgården i Tølløse,
udvalg til fællespasning i 2017. (Bestyrelsen, d. 12.1.2017)

Bestyrelsen godkender at ovenstående principper,
også skal være gældende for fællespasning i 2018,
og at Solgården er udvalgt også i 2018.
Finansiering af fællespasningen ligger nu i områderne, hvorfor det er et anliggende for hhv. dagtilbud
og SFO-érne at beslutte hvordan pasningen organiseres.
Bestyrelsen for dagtilbud lægger op til at der koordineres mellem dagtilbud og SFO-ér i forhold logistik,
og ser gerne at pasningen samles ét sted.
Kbp drøfter forslaget med pg., skoleleder, og Anne
Marie kontakter skolebestyrelsesformanden omkring
afklaring af ovenstående.
5. Evt.

20.50

Elletoften/Camilla: Stor ros fra forældrene til initiativet omkring ansættelse af pædagog til specifikt at
understøtte arbejdet med kommende skolebørn i forhold til overgangen ml. Elletoften og SFO/børnehaveklasse i Ugerløse. Projektet understøttes af ansøgte
midler fra BUPL.
Stestrup Børnegård/Mette: Gode oplevelser med det
tætte samarbejde ml. børnehus og SFO/Skole. Mette
uddeler invitationer fra Stestrup Lokalforum, til debatmøde om Fremtiden for skoler og børnehuse i
Holbæk kommunes lokalområder, d. 31.10.17, kl. 1921 på Stestrup skole, samt invitation til julefrokost ligeledes fra Stestrup lokalforum.
Bestyrelsen debatterer dilemmaer forbundet med
forældres fotografering, når det sker i børnehusene,
og henviser til Persondataloven, med opfordring til
lokale drøftelser i forhold til konkret oplevede situationer.

6. Punkter til næste møde.
7. Næste møde:

•

Budgetopfølgning, budget 2017

16.11.2017. Børnehuset Midgård, Tølløsevej 66,
4340 Tølløse
Afbud meldes til områdeleder.

