
 

 

 

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

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Tirsdag, d. 27.10 2020, kl. 18.30-21.00 

Microsoft Teams 

 

Forældrerep.  Medarbejdere:  

Elletoften:  

Bjørn Krüger 

Til stede Gitte Büllow Sørensen Afbud 

Huset:  

Nadia Merth Hansen 

Til stede 

 

Bendikte Bindslev fraværende 

Midgård:  

Andrea Casciotta 

Fraværende Helle Pedersen Til stede 

 

Solgården: 

Anja Holst Jensen 

Afbud   

Stestrup Børnegård: 

Lau Julø Nielsen 

Til stede 

 

Lederrep: 

Troels Sebastian Winther 

Til stede 

 

Vipperød Børnegård:  
Asger Hvid Bechstrøm 

Til stede 

 

Områdeleder:                

Kaja Bonde Pedersen 

Til stede 

 

Ågerup Børnehus:  

Marianne Poulsen 

Til stede 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dagsorden: Ansv. Noter/referat 

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 Godkendt. 

 

2. Fastsættelse af forretnings-
orden for Forældreråd, 
fortsat fra mødet, d. 
9.9.2020 

18.35 Ifølge styrelsesvedtægtens § 10 skal der oprettes for-
ældreråd i alle børnehuse, og ifølge § 10 stk. 3 er det 
bestyrelsen, som fastsætter forretningsorden for for-
ældrerådenes valg og arbejde. Dette arbejde påbe-
gyndtes d. 9.9.20, og formålet med pk. er at færdig-
gøre arbejdet med revidering af vedtægter for foræl-
drerådene, herunder hvordan forældrerådet under-
støttes i sit arbejde ved længerevarende fravær af 
pædagogisk leder. 
 
Når revideringer er tilendebragt, udsendes vedtæg-
terne i høring i forældrerådene, hvorefter bestyrel-
sen endeligtfastsætter vedtægterne gældende for 
perioden efterfølgende frem til næste bestyrelses 
valg. 
 
Ved længere varende fravær af pædagogisk leder, vil 
løsningen være situationsbestemt ift. det konkrete 
tilfælde.  
Jf. Vedtægter for forældreråd, kan forældrerådsmø-
der kun afholdes, når der deltager en pædagogisk le-
der. 

3. Orientering vedrørende 
Budget 2021+ 

19.00 En enig kommunalbestyrelse har underskrevet bud-
getaftalen for 2021, hvilket betyder at effektiviserin-
gen på dagtilbud realiseres.  
Konkret betyder det: 

• At Kildedam´s frie midler til arbejdet med 
børn i udsatte positioner, reduceres med kr. 
100.000. 

• At Spiretårnet skal reducere med to §32 
pladser, som skal visiteres lokalt i områder-
nes børnehuse, med den fornødne træning 
og sparring fra Spiretårnet. 

 
Taget til efterretning. 

4. Forslag til ny skolestruktur 19.15 I budget 2021, indgår forslag om nu skolestruktur, 
som en del af budgetaftalen. Forud for en ny struk-
tur, skal forslaget sendes i høring i 8 uger. 



Høringsfristen udløber d. 3.12.2020. 

 

Bestyrelsen bedes tage stilling til indgivelse af hø-
ringssvar, samt proces herfor. 

 

Forslag til ny skolestruktur: 

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtil-
bud-og-skoler/skole-og-sfo/hoering-af-forslag-til-ny-skolestruk-
tur/  

 

Formand Marianne Poulsen tager kontakt til skolebe-
styrelsesformanden, med henblik på afstemning af 
høringssvar. 

6 Orientering  20.00 • OBS på indskærpelse af adfærd i børnehu-

sene, ifm. COVID-19! 

• Vækst og Bæredygtighed er OBS på udfor-

dringer med udendørs vaske, nu det bliver ef-

terår og vinter.  

• 1. hjælps kurser for medarbejderne er plan-

lagt til gennemførelse, i budget 2021. 

7 Evt. 20.15 • Udendørs håndvask 

8. Punkter til næste møde.  • Høringssvar ny skolestruktur 

9. Næste møde:  Onsdag, d. 25.11.20. Mødet afholdes over Microsoft-

Teams. 

                                                                                                                                                     Afbud meldes til områdeleder. 
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