Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,
i Område Kildedam.
Mandag, d. 18.3. 2019, kl. 18.30-21.00
Stestrup Børnegård, Stestrupvej 45-47, 4360 kr. Eskilstrup.
Forældrerep.

Medarbejdere:

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

Gitte Büllow Sørensen
Bendikte Bindslev
Tina Mikkelsen
Helle Pedersen
Lederrep:
Susanne Pedersen
Adm. medarbejder:
Maj-Britt Christoffersen
Områdeleder:
Kaja Bonde Pedersen

Dagsorden:

Ansv.

Noter/referat

1. Godkendelse af dagsorden

18.30

2. Budget 2019 v/Maj-Britt
Christoffersen

18.35

Gennemgang af forslag til budget 2019, herefter drøftelse med henblik på endelig vedtagelse af budget 2019.

3. Deltidspladser

19.25

Fra 1. januar 2019 har forældre på barsel mulighed for at søge en deltidsplads i dagpleje samt i en kommunal eller privat daginstitution til familiens øvrige børn under skolealderen.
Fra 1. januar 2019 er følgende takster
gældende:
Pr. rate
Dagtilbud
Opkræves i 11 måneder, der opkræves ikke betaling i juli måned
Dagpleje

2.964 kr.

Daginstitution (børnehus) indtil 3 år

3.450 kr.

Daginstitution (børnehus) fra 3 år og
2.019 kr.
til skolestart
Frokost

628 kr.

Deltidsplads i dagtilbud under barsel
30t/uge Fra 1. januar 2019
Dagpleje - deltidsplads under barsel
Daginstitution (børnehus) deltidsplads
under barsel indtil 3 år
Daginstitution (børnehus) deltidsplads
under barsel fra 3 år og til skolestart

2.019 kr.

2.209 kr.

1.293 kr.

Formålet med punktet er, at bestyrelsen kender til ordningen, samt drøfter evt. opmærksomhedspunkter og budgetmæssige konsekvenser.
4. Forslag til ny organisering
af dagplejen Kildedam.

19.35

Proces for beslutning:
MED - Bestyrelser – Udvalget for Børn og Skole.
Område Kildedam har 7 kommunale dagplejere, fordelt således, 4 i Tølløse, 2 i St. Merløse og 1 i Ugerløse. Dagplejere
bosat i Vipperød/Ågerup, som også hører til Område Kildedam, har siden 2016 været organiseret under Holbæk By.
En dagpleje med 7 dagplejere er en for lille organisation til, at der kan opretholdes en selvstændig ledelse af dagplejen i
et område.
Dagplejerne i område Kildedam har derfor siden 2016 delt leder med et af områdets børnehuse. Den pågældende leder
har gennem en længere periode været sygemeldt og er fratrådt med udgangen af oktober 2018.
I april 2018 gav dagplejernes arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant (TR) for dagplejen overfor områdelederen, udtryk for en oplevelse af en tiltagende nedprioritering af ledelse af dagplejen i Område Kildedam begyndende i 2016.
Ovenstående skal ses i lyset af, at både dagplejerne og områdeleder oplever, at det er vigtigt at dagplejen prioriteres
ledelsesmæssigt og at der ledelsesmæssigt er det fornødne kendskab til dagplejens særlige rammer for at kunne sikre
kvaliteten og styrke fagligheden i dagplejen.
På baggrund af ovenstående udfordring har områdelederne fra hhv. områderne Skovvejen og Kildedam nu udarbejdet
nærværende forslag til en model, hvor den nuværende dagpleje i Kildedam sammenlægges med dagplejen i Skovvejen.
Skovvejens dagpleje har en volumen som kan opretholde selvstændig ledelse, og Kildedam og Skovvejen har allerede
etableret et samarbejde omkring forskellige opgaveløsninger f.eks. morgentelefonen.
Forslaget i sin helhed fremgår af bilag 1.
Forslag til ny organisering har været behandlet på 2 MED-dialogmøder.
Forslaget har været drøftet på fælles forældrerådsmøde for Kildedam og Skovvejens forældreråd.

5. Opfølgning på dialogmøde
med udvalget, d. 16.1.2019

20.05

MED-ref. samt udtalelser fra Dagplejerne i Kildedam, eftersendes som internt bilagsmateriale til bestyrelsen.
d. 16.1.2019 afholdt udvalget dialogmøde for forældre i Område Kildedam. Formålet med mødet var at give alle forældre mulighed for at give deres mening vedrørende områdestrukturen, til kende.
Dagsordenen var følgende:
Drøftelse og input til:
• Hvordan styrker vi bedst forældrenes indflydelse i dagtilbud og skoler?
Hvad synes I er vigtigt for det gode samarbejde mellem forældre og dagtilbud og mellem forældre og skole?

6. Principper for samarbejdet
m/skolen

20.15

•

Hvordan styrker vi de lokale børnehuses og skolers særkende?
Hvert børnehus og skoleafdeling er en del af et område bestående af flere børnehuse og skoleafdelinger. Hvad
er det vigtigste for jer, når I vælger dagtilbud og skole? Hvad vil I gerne have som særlige kendetegn for jeres
børnehus eller skole?

•

Eventuelle andre emner
Er der andre emner, som I vil fremhæve og give input til?

Opfølgning og fremdrift.
Referat fra på bestyrelsesmødet, d. 13.9.2018, pk. 3:
”Jf. § 7 stk. 5 i den ny dagtilbudslov ”skal dagtilbud i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.«
Der lægges op til en drøftelse i bestyrelsen i forhold til understøttelse af denne lovtekst.
Bestyrelsen ønsker at arbejde positivt videre i et samarbejde med skolebestyrelsen.
Anne Marie kontakter bestyrelsesformand Tanja Lange.
Dagplejen kan for nærværende ikke drøfte punktet, idet dagplejens fremtidige organisering, herunder om dagplejen
fremover hører til dette dagtilbudsdistrikt, for tiden ikke er afklaret.
Alle bestyrelsesmedlemmer bedes overveje deres ønske om deltagelse i arbejdet.”

7. Planlægning af valg til bestyrelsen

20.30

Jf. styrelsesvedtægterne §2, skal der afholdes valg til bestyrelsen en gang årligt i perioden maj-oktober. Bestyrelsen for
Område Kildedam, har i forretningsordenen §6 vedtaget at valg skal afvikles i maj-juni.
Jf. forretningsordenen §1 indkalder områdeleder til første møde i den nyvalgte bestyrelse, som afholdes ultimo juni
2018.
Alle rep. er valgt for en 2-årig periode, med forskudte valg.
På valg i 2019, for perioden 2019-2021:
Forældrerepræsentanter:
Vipperød Børnegård: Anne Marie Antonsen

Dagplejen: Michael Kærbo
Stestrup Børnegård: Vakant
Medarbejderrepræsentanter:
Bendikte Bindslev
Tina Mikkelsen
Følgende forældre er ikke på valg, men har ikke børn i dagtilbud efter 1.8.2019.
Styrelsesvedtægterne hindrer dog ikke fortsættelse resten af valgperioden.
Ågerup Børnehus: Carsten Svensgaard
Midgård: Rikke Bro
Alle suppleanter vælges for et år, og er dermed på valg.
Formålet er at få afdækket ønske om genopstilling, samt aftale hvordan, og under hvilke former, valget skal afvikles.
:// Styrelsesvedtægter for dagtilbud
:// Forretningsorden, Område Kildedam

8. Orientering

20.45

9. Punkter til næste møde.

20.55

10. Næste møde:

•
•
•

Faldende børnetal i Stestrup og St. Merløse
Anlæg Stestrup Børnegård, skole og sfo.

Onsdag, d. 30.4.2019, i Stestrup Børnegård.
Afbud meldes til områdeleder.

