Konstituerende Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,
i Område Kildedam.
Tirsdag, d. 26.6 2018, kl. 18.30-21.00
Områdekontoret Hjortholmvej 9B, 4340 Tølløse
Forældrerep.

Medarbejdere:

Dagplejen:
Michael Kærbo
Elletoften:
Bjørn Krüger
Huset:
Nadia Merth Hansen
Midgård:
Rikke Bro
Solgården:
Matthias Therkelsen
Stestrup Børnegård:
Vakant
Vipperød Børnegård:
Anne Marie Antonsen
Ågerup Børnehus:
Carsten Svensgaard

Til stede til kl.
20.00
Til stede

Gitte Büllow Sørensen

Til stede

Bendikte Bindslev

Til stede

Til stede

Tina Mikkelsen

Til stede

Til stede

Helle Pedersen

Til stede

Til stede

Lederrep:

-

Områdeleder:
Kaja Bonde Pedersen

Til stede

Fraværende
Til stede

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

Dagsorden:

Ansv.

Noter/referat

Præsentation af bestyrelsens medlemmer

kbp

Kort præsentationsrunde:
•
•

Hvem er jeg?
Hvad er mine forventninger til bestyrelsesarbejdet?

Under punktet underskrives Tavshedserklæring.
Konstituering af bestyrelsen

kbp

1. Godkendelse af dagsorden.

19.15

2. Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsesarbejdet

19.20

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
Bestyrelsen konstituerer sig som følger:
Formand: Anne Marie Antonsen
Næstformand: Carsten Svensgaard
Godkendt.
Ifølge styrelsesvedtægtens § 5 skal bestyrelsen fastsætte en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet.
Styrelsesvedtægten skal som minimum indeholde
bestemmelser om:
a)
b)
c)
d)

Indkaldelse af suppleant
indkaldelse og afholdelse af møder
dagsordenens indhold og udformning
afstemninger og betingelser for beslutningsdygtighed
e) dagsordenens og referaters offentliggørelse
f) den obligatoriske årsberetning, og det
årlige forældremøde.

Forretningsorden for 2018-19 fastsættes, vedhæftet
som bilag.
:// Forretningsorden for Område Kildedam Dagtilbud 2018-19

3. Forældreråd

20.00

Ifølge styrelsesvedtægtens § 10 skal der oprettes forældreråd i alle børnehuse, og ifølge § 10 stk. 3 er det
bestyrelsen, som fastsætter forretningsorden for forældrerådenes valg og arbejde.
Forretningsorden for 2018-18 fastsættes, vedhæftet
som bilag.
:// Vedtægter for forældrerådene i Område Kildedams børnehuse, 20182019.

4. Fastsættelse af møderække, for bestyrelsesmøder.

20.30

5. Orientering

20.40

Bestyrelsen beslutter at formand og områdeleder
fastsætter møderække jf. § 7 og 8 i forretningsordenen for bestyrelsen.
•

Dispensation givet til befordringsgodtgørelse
på høj takst, i konkrete ledelsesopgaver, på
dagtilbud.

•
•

•

6. Evt.

7. Punkter til næste møde.

8. Næste møde:

20.55

•

Ny dagtilbudslov vedtaget i Folketinget, d.
24.5.2018.
Proces for udarbejdelse af ny styrket læreplan, begynder i september, og er i Holbæk
Kommune, kendetegnet ved en høj grad af
medarbejderinddragelse.
Område Kildedam går digitalt i forhold til afdækning af børns udvikling. Alle medarbejdere uddannes i brug af kompetencehjulet
hen over efteråret 2018. Kompetencehjulet
erstatter ”ALLE MED”-skemaet, som herefter
udfases.

•

Solgården har fået sponseret et nyt skur,
som opsættes af frivillige forældre.
Når forældre udfører frivilligt arbejde i Børnehusene, er det egen ansvarsforsikring der
gælder.

•
•

Årshjul
Gennemgang af Ny dagtilbudslov

Medio/ultimo August. Endelig dato og børnehus udmeldes, når møderækken er fastsat.
Afbud meldes til områdeleder.

