
   
 

 

Bestyrelsesmøde 
Dagtilbud Område Kildedam 
 

Dato 

21.04.2021 
Tid 

18:30 - 21:00 
Mødested 

Teams møde (deltag. Ellegården) 
Referent 

Christian Oxbøll 
Deltagere 

Marianne Poulsen  
Bjørn Krüger Veng  
Lau Julø Nielsen  
Gitte Büllow Sørensen  
Helle Pedersen  
Annette Brunse  
Asger Hvid Bechstrøm  
Randi Albæk 

Christian Oxbøll  
Lone Kirk 

Afbud 

Anja Holst Jensen 
Kasper Weirling Nielsen  
 

Fraværende 

 

 

Referat 

Tid Emne Beskrivelse og referat 

18:30 1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

18:35 2. Orientering ved 
formand 

Intet nyt siden sidst. 

18:40 3. Orientering ved 
områdeleder 

Christian orienterede om de nye skolelederansættelser og sender 
nyhedsbrev til bestyrelsen. 

18:45 4. Valg til bestyrelse Medlemsoversigt er vedlagt som bilag – oplysninger i de grønne 
felter er bekræftet rigtige 
 
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 2021. Alle 
repræsentanter er valgt for en 2-årig periode, med forskudte valg.   
  
På valg i 2021, for perioden 2021-2023:   
  
Forældrerepræsentanter:   
Vipperød Børnegård: Asger Hvid Bechstrøm (bekræftet) 
Midgård Kasper Weirling Nielsen (ikke bekræftet) 
Stestrup Børnegård: Lau Julø Nielsen (bekræftet og genopstiller) 
Huset St. Merløse: Vakant (skal vælges) 
  
Medarbejderrepræsentanter:   
Ågerup Børnehus: Anette Brunse (bekræftet) 
   
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  
 
Marianne Poulsen kontakter Kasper Weirling Nielsen for at få 
bekræftet valgperioden. 

 
Marianne foreslår at valghandlingen planlægges ude i børnehuset i 
samarbejde med forældrerådet. Det er der opbakning til. 
Valgene skal afvikles inden den 14. juni 2021 og resultatet meddeles 
OL senest dagen efter. 
Det er den pædagogiske leder, der i samarbejde med forældrerådet, 
bestyrelsesmedlem eller øvrige forældre (alt efter hvad der passer i 
det pågældende børnehus) der er ansvarlig for valghandlingen. 
Valgene skal afholdes i henhold til de gældende retningslinjer i fht. 
Corona. 
 

 

19:15 5. Samarbejde mellem 
dagtilbud og skole 

Drøftelse i forbindelse med den nye skolestruktur 
Vedtagne principper vedlagt som bilag. 
 
Det er ikke tydeligt hvordan samarbejdet bliver med 
skolebestyrelserne i den nye skolestruktur. Bestyrelsen vil gerne 
fastholde de nuværende principper for samarbejdet og tænker at 
der skal være en proces i fht at principperne (eventuelt i revideret 
form) bliver fælles for de nye skolebestyrelser og 
dagtilbudsbestyrelsen. 
 
Christian afholder møder med de kommende skoleledere i fht. 
samarbejdet og aftaler en proces for bestyrelsernes samarbejde 
omkring principper for samarbejdet. 

19:35 Pause  

19:45 6. Principper for 
fællespasning 

Drøftelse på baggrund af erfaringer med fællespasning i påsken 
Vedtagne principper vedlagt som bilag. 
 
Mange forskellige muligheder blev drøftet. Problemerne bunder i at 
grundlaget for fællespasning ikke er godt i et børneperspektiv. 
Derfor er der ingen umiddelbart gode løsninger. 
 
Drøftelsen er dog vigtig og der opfordres til at der er en meget tæt 
dialog mellem de forældre, der skal benytte fællespasningen og den 
pædagogiske leder inden fællespasningen, for at sikre bedst mulige 
vilkår. 
Det aftales at fællespasning fremadrettet løbende evalueres i 
bestyrelsen. 
 

20:15 7. Effektiviseringer 2022 Christian gennemgik effektiviseringsforslagene, der er sendt i 
høring. Bestyrelsen besluttede at indgive et høringssvar. 
 



   
 

 8. Eventuelt  

 9. Punkter til næste 
møde 

Evt. evaluering af den pædagogiske læreplan. 
Næste møde er den 20. maj – dagsorden udsendes den 12. maj. 

. 


