
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Tirsdag, d. 8.10 2019, kl. 18.30-21.00 

Områdekontoret, Hjortholmvej 9B, 4340 Tølløse 

 

Forældrerep.  Medarbejdere:  

Midgård:  

Andreas Casciotta 

 Gitte Büllow Sørensen  

Ågerup Børnehus:  

Marianne Poulsen 

 Bendikte Bindslev  

Elletoften:  

Bjørn Krüger 

 Helle Pedersen  

Huset:  

Nadia Merth Hansen 

   

Solgården: 

Anja Holst Jensen 

 Lederrep:                        

Stestrup Børnegård: 

Louise Vulpius 

 Områdeleder:                 

Kaja Bonde Pedersen 

 

Vipperød Børnegård:  
Tania Christina Huss Randrup 

   

 



   

 

   

 

Dagsorden: Ansv. Noter/referat 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

18.30   

2. Beslutning om ledelses-
struktur i Område Kilde-
dam, jf. den politiske anbe-
faling om nærledelse/leder 
i alle børnehuse og skoleaf-
delinger.  

18.35 På sidste bestyrelsesmøde, d. 26.8.2019, blev bestyrelsen præsenteret for de 11 anbefalinger, 

som kommunalbestyrelsen har godkendt, på baggrund af evalueringen af områdestrukturen. 

Ref. fra mødet, d. 26.8.2019: 

Anbefalingen om nærledelse/leder i alle børnehuse og på alle skoleafdelinger, betyder at område 

Kildedam vil skulle ansætte 2 pædagogiske ledere mere, da Ågerup Børnehus og Vipperød Børne-

gård deler pædagogisk leder, og Stestrup Børnegård og Huset i St. Merløse deler pædagogisk le-

der. Der er lagt op til at finansieringen skal findes indenfor den nuværende ramme, hvilket bety-

der at område Kildedam samlet set vil skulle reducere med hvad der svarer til 3 årsværk, for at 

kunne finansiere 2 nye pædagogiske ledere. 

 

Af Tids- og aktivitetsplan for realisering af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet, som be-

handles på udvalgsmøde, d. 28.8.2019, fremgår det i sagsfremstillingen at det sker med virkning 

fra 1. januar 2020, og hvis en bestyrelse ønsker at søge dispensation af hensyn til lokale behov, 

behandler udvalget henvendelser senest i oktober 2019. 

Bestyrelsen problematiserede hvorvidt denne tidsplan er realistisk, i forhold til en analysering af 

muligheder/begrænsninger og fordele/ulemper, som grundlag for at Bestyrelsen kan træffe en 

velunderbygget beslutning i forhold til bemanding af pædagogisk ledelse i Område Kildedam, 

fremadrettet, jf. de politiske anbefalinger. 

 

…........................................................ 

 

Det er ligeledes politisk besluttet, at hvis et område ønsker at bevare sin nuværende ledelses-

struktur, er det muligt for bestyrelsen at søge dispensation hos Udvalget for Børn og Unge. En 

dispensationsansøgning skal fremsendes af bestyrelsen, senest d. 9.10.19. 

 

I Område Kildedams lederteamet og MED-udvalg pågår pt. et arbejdet med at analysere for-

dele/ulemper, muligheder/begrænsninger ved nuværende/anbefalede ledelsesstruktur, ved rea-

lisering i Område Kildedam. Resultaterne af analyserne præsenteres på bestyrelsesmødet. 



   

 

   

 

 

Formålet er at bestyrelsen tager stilling til, om den nuværende ledelsesstruktur i Område Kilde-

dam, ønskes bevares, og dermed ansøge om dispensation, eller om den politiske anbefaling øn-

skes realiseret i Område Kildedam. 

 
Bilag: Faktablade for nuværende ledelsesstruktur, samt børnetal/ledelsesspænd 

3. Høringssvar for Budget 
2020+ 

20.00 Budgettet for 2020+ sendes i høring den 3. 10.2019. 
Borgere, bestyrelser, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere har mulighed for at 
give deres holdning om budgetforslaget til kende.  
Høringsperioden løber frem til den 17. oktober, 2019, kl. 12.00. 
 
Økonomiudvalget 1. behandler budgettet, d. 2.10.2019.  
Høringsmaterialet udsendes asap, når det frigives, d. 3.10.2019. 
 
 

4. Evt. 20.45  

5. Punkter til næste møde. 20.55 •  

6. Næste møde:  D. 23.10.2019 Huset i St. Merløse 

                                                                                                                                                     Afbud meldes til områdeleder. 
 


