Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,
i Område Kildedam.
Mandag, d. 26.8 2019, kl. 18.30-21.00
Børnehuset Elletoften, Brændholtvej 5, 4350 Ugerløse
Forældrerep.

Medarbejdere:

Midgård:
Andreas Casciotta
Ågerup Børnehus:
Marianne Poulsen
Elletoften:
Bjørn Krüger
Huset:
Nadia Merth Hansen
Solgården:
Anja Holst Jensen
Stestrup Børnegård:
Louise Vulpius
Vipperød Børnegård:
Tania Christina Huss Randrup

Gitte Büllow Sørensen
Bendikte Bindslev
Helle Pedersen

Lederrep:
Lone Kirk
Områdeleder:
Kaja Bonde Pedersen

Dagsorden:

Ansv.

1. Godkendelse af dagsorden.

18.30

2. Proces for budget 2020

18.45

Noter/referat

Til orientering:
Da økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og den nye regering bliver vedtaget senere end normalt, er det nødvendigt at ændre forløbet for budgetlægningen i Holbæk Kommune.
Økonomiaftalen, som KL og regeringen hvert år indgår, er afgørende for, hvilke indtægter Holbæk Kommune får i de kommende år. Derfor kan Holbæk Kommunes budget for 2020 først lægges fast, når økonomiaftalen er på plads.
Regeringen og KL har meldt ud, at de forventer en økonomiaftale omkring den 1. september. Den
sene økonomiaftale betyder, at forløbet omkring budgettet i Holbæk Kommune også bliver skubbet. Kommunalbestyrelsen har på deres kommunalbestyrelsesmøde, den 14. august, besluttet
processen for budget 2020-2023.
Centrale datoer i budgetprocessen:
Den 26.-27. september
Kommunalbestyrelsens budgetcamp
Den 30. september
Budgetmateriale tilgængeligt på holbaek.dk
1.oktober
Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget
Den 2. oktober:
1. behandling i Økonomiudvalget
Den 3. oktober:
Trio-cafémøder med direktionen
Den 3. oktober:
Borgermøde
Den 3. oktober:
Høringsperioden begynder
Den 9. oktober:
1. behandling i Kommunalbestyrelsen

Den 17. oktober:
Høringsfrist slutter kl. 12.00
Den 30. oktober:
2. behandling i Økonomiudvalget
Den 5. november:
2. behandling og vedtagelse i Kommunalbestyrelsen

3. Fastsættelse af bestyrelsesmøde i forbindelse med
afgivelse af høringssvar for
budget 2020

18.50

Den ændrede proces for budget 2020, betyder at høringsperioden ligger d. 3.10. – 17.10.19, altså
mellem bestyrelsens planlagte møder hhv. d. 24. september og 23. oktober.
Bestyrelsen bedes tage stilling til en løsning på denne kalenderudfordring i forhold til behandling
af budget 2020, og afgivelse af høringssvar indenfor høringsperioden.

4. Årshjul for bestyrelsesarbejdet frem til maj 2020

19.00

Præsentation af Årshjul til gennemgang og godkendelse.

5. Resultatet af evaluering af
områdestrukturen.

19.15

6. Præsentation af realiseringen af den Styrkede pædagogiske læreplan i Område
Kildedam v/Lone Kirk

19.45

:// Årshjul for bestyrelsen 2019/20

Gennemgang af anbefalinger fra evalueringen af områdestrukturen.
:// politisk sagsfremstilling:
https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/familie-og-boern/2019/forbedringer-paa-dagtilbuds-og-skoleomraadet-paa-vej/

Med Den ny dagtilbudslov, som trådte i kraft d. 1.7.2018, følger kravet om en styrket pædagogisk
læreplan (SPL). Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde og har til
formål at sikre øget læring, trivsel og udvikling for alle børn. SPL skal være fuldt implementeret
juni 2020.
Formålet er at bestyrelsen præsenteres for hvordan Område Kildedam arbejder med at realisere
den styrkede pædagogiske læreplan.

7. Evt.

20.45

8. Punkter til næste møde.

20.55

9. Næste møde:

•
D. 24.9.2019
Afbud meldes til områdeleder.

