Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,
i Område Kildedam.
Torsdag, d. 16.11 2017, kl. 18.30-20.30
Børnehuset Midgård, Tølløsevej 66, 4340 Tølløse
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

Til stede

Gitte Büllow Sørensen

Til stede

Afbud

Bendikte Bindslev

Til stede

Ikke til stede

Tina Mikkelsen

Afbud

Afbud

Helle Pedersen

Afbud

Til stede

Lederrep:
Jeanette Andresen
Adm. medarbedjer:
Maj-Britt Christoffersen
Områdeleder:
Kaja Bonde Pedersen

Til stede

Til stede
Til stede

Til stede
Til stede

Til stede

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

Dagsorden:

Tid

1. Godkendelse af dagsorden.

18.30

2. Opfølgning Budget 2017

18.35

Noter/referat
Godkendt.
V/administrativ medarbejder Maj-Britt Christoffersen.
Gennemgang og drøftelse.
Regnskab 2017 balanceres for dagplejen, da merudgift til dagplejeløn udlignes af central pulje.
Regnskab 2017 forventes balanceret på Børnehusene, med et lille mindre forbrug på ca. kr.
174.000,00.
Det er dog stadig forbundet med lidt usikkerhed i forhold til det faktiske forbrug resten af året.

3. Forsigtigt kig på budget
2018

19.20

V/administrativ medarbejder Maj-Britt Christoffersen.
Præsentation og drøftelse.
De første tendenser viser at der tildeles lidt flere midler i 2018, end i 2017.
Beslutning om fordelingen af de 20 mill. som byrådet
har vedtaget skal tilføres til flere ressourcer på småbørnsområdet i 2018, træffes i Udvalget ”Læring og
trivsel for børn og unge” på deres møde d. 28.11.17.
Beslutningen træffes på baggrund af mulige scenarier, udarbejdet af administration og ledere på dagtilbud, og småbørnsområdet.

4. Evaluering af skole og dagtilbudsstruktur. 1. fase.

19.30

Udvalget ”Læring og trivsel, for børn og unge”, har
bestilt en evaluering af den nuværende skole- og
dagtilbudsstruktur. Evalueringen skal ske på baggrund af et evalueringsdesign. Skole- og forældrebestyrelser samt MED-udvalg inviteres til at give forslag
og input til evalueringsdesign og fokusområder i evalueringen.
Formanden sammenskriver bestyrelsens input til evalueringsdesignet, som udsendes til bestyrelsen, lørdag, d. 18.11.2017. Deadline for fremsendelse af input til fagcenter perc@holb.dk er d. 8.12.2017.
Den videre proces omkring endelig evaluering, er en
beslutning der skal træffes i det nye udvalg, i begyndelsen af det nye år.

Bestyrelsen har en intention om at inddrage forældrerådene når den endelige evaluering skal foregå.
5. Temperaturmåling.

6. Evt.
7. Punkter til næste møde.

20.15

20.25

Drøftelse af foreløbige reaktioner på det udsendte
høringsmateriale, vedrørende kostpolitik i Område
Kildedam.
De første reaktioner fra forældrerådene er at forslaget til kostpolitikken i Område Kildedam, er taget
godt imod.
•

•
8. Næste møde:

Område Kildedams skolebestyrelsesformand
Tanja Lange, og skoleleder Per Gjerrild, er inviteret til en drøftelse af, hvad skolen særligt
oplever sig udfordret af, og hvordan skolebestyrelsen tænker dagtilbudsbestyrelsen
kunne bakke yderligere op i 2018.
Kostpolitik

15.1.2018. Huset, St. Merløse
Afbud meldes til områdeleder.

