
 

 

 

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

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Onsdag, d. 15.8 2018, kl. 18.30-21.00 

Børnehuset Elletoften, Brændholtvej 5, 4350 Ugerløse 

 

Forældrerep.  Medarbejdere:  

Dagplejen:  

Michael Kærbo 
Til stede Gitte Büllow Sørensen Til stede 

Elletoften:  

Bjørn Krüger 

Til stede Bendikte Bindslev Til stede 

Huset:  

Nadia Merth Hansen 

Til stede Tina Mikkelsen Til stede 

Midgård:  

Rikke Bro 

Afbud Helle Pedersen Til stede 

Solgården: 

Matthias Therkelsen 

Fraværende  Lederrep: 

Lone Kirk 

Til stede 

Stestrup Børnegård:  

Vakant 

-   

Vipperød Børnegård:  
Anne Marie Antonsen 

Til stede Områdeleder:                

Kaja Bonde Pedersen 

Til stede 

Ågerup Børnehus:  

Carsten Svensgaard 

Til stede   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dagsorden: Ansv. Noter/referat 

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 Godkendt 

2. Årshjul for bestyrelsens ar-
bejde 2018/19 

18.35 Præsentation af Årshjul til gennemgang og godken-
delse. 
Godkendt. 

3. Valg til forældrebetalt fro-
kostordning. 

18.45 Valg til forældrebetalt frokostordning, gældende pr. 

1.1.2019, afvikles i uge 34-35, ude i Børnehusene. 

Bestyrelsen har opfordret forældrerådene til at for-

berede sig på valget. Formålet med punktet er at af-

klare evt. usikkerheder i den forbindelse.  

Dagplejen er ikke omfattet af afstemningen. 

 

Afstemningsprocedurer er klarlagt i alle børnehuse. 

4. Nedsættelse af ansættel-
sesudvalg. 

19.00 Anne, som er den ene af vores tilknyttede ressource-

pædagoger, har besluttet at gå på pension. Anne har 

sidste arbejdsdag, d. 30.9.2018. 

Det betyder at vi skal ansætte en ny kollega til Lone, 

og i den forbindelse have nedsat et ansættelsesud-

valg, med repræsentation fra bestyrelsen. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i sept. 

 

Ansættelsessamtaler afholdes i 2 runder. 

Efter 1. runde udvælges kandidater, som går videre 

til 2. runde. 

1. samtale d. 11.9.2018 

2. samtale d. 17.9.2018 

 

Ansættelsessamtaler afholdes på Områdekontoret, 

Hjortholmvej 9b, 4340 Tølløse. 

Ansættelsesudvalget mødes kl. 16.30 

 

Bestyrelsen repræsenteres ved Michael og Bjørn. (+ 

Anne Marie hvis behov, i forhold til at sikre en bred 

geografisk repræsentation). 

5. Orientering 19.15 • Ledelse af dagplejen i Område Kildedam 

• Ledelse af Huset i St. Merløse 

• Proces for renovering af Stestrup Børne-

gård/skole 

6. Samarbejdet med skolerne 
– netværket kan gøre en 
forskel. 

19.30 Drøftelse. 

Drøftet. 

7. Ny dagstilbudslov, gæl-
dende pr. 1.7.2018. 

19.45 Folketinget vedtog ny dagtilbudslov, d. 24.5.2018. 



Fagcenteret har udarbejdet vedhæftede notat, som 

Udvalget for Børn og Skole har fået præsenteret på 

udvalgsmøde, d. 30.5.2018. I notatet gennemgås 

ændringerne i oversigtsform, med fokus på betyd-

ningen for Holbæk kommune indholdsmæssigt og 

økonomisk. 

Formålsparagraffen for dagtilbud, er ligeledes æn-

dret. Vedhæftet en planche hvor både den gamle og 

den ny fremgår. 

På baggrund af vedhæftede planche lægges op til en 

drøftelse i Bestyrelsen omkring betydningen af den 

ny formålsparagraf, set i et forældreperspektiv. 

Og på baggrund af notatet lægges op til en drøftelse 

i Bestyrelsen omkring ændringerne i dagtilbudslo-

ven, set i et forældreperspektiv.  

Drøftet. 

:// Gammel-ny formålsparagraf 
:// Notat. Gennemgang af ny dagtilbudslov 

8. Punkter til næste møde. 20.50 • Budget 2019, høringssvar. 

9. Næste møde:  Torsdag, d. 13.9.2018 i Vipperød Børnegård 

                                                                                                                                                         Afbud meldes til områdeleder. 
  


