
 

 

 

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

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Mandag, d. 8.10 2018, kl. 18.30-20.00 

Børnehuset Solgården, Østergade 64, 4340 Tølløse 

 

Forældrerep.  Medarbejdere:  

Dagplejen:  

Michael Kærbo 
Til stede Gitte Büllow Sørensen Til stede 

Elletoften:  

Bjørn Krüger Veng 

Til stede Bendikte Bindslev Til stede 

Huset:  

Nadia Merth Hansen 

Afbud Tina Mikkelsen Til stede 

Midgård:  

Rikke Bro 

Til stede Helle Pedersen Til stede 

Solgården: 

Matthias Therkelsen 

Fraværende Lederrep: 

Vicki Gehrt Baun 

Til stede 

Stestrup Børnegård:  

Martin Lehmann 

Fraværende   

Vipperød Børnegård:  
Anne Marie Antonsen 

Afbud Områdeleder:                     

Kaja Bonde Pedersen 

Til stede 

Ågerup Børnehus:  

Carsten Svensgaard 

Afbud Administrativ medarbejder: 

Maj-Britt Christoffersen 

Til stede 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dagsorden: Ansv. Noter/referat 

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, jf. forret-

ningsordenens §10. 

Pk. 2 gennemgået til orientering. 

Pk. 5 orientering givet. 

 

2. Budgetopfølgning  18.35 Gennemgang og opfølgning af Budget 2018 v/ admi-
nistrativ medarbejder Maj-Britt Christoffersen 
 
Ved bestyrelsens godkendelse af budgettet i februar 
2018, reserverede bestyrelsen en pulje på 100.000,00 
til disponering ved denne budgetopfølgning. 
Puljen blev taget fra midler afsat til fokuserede ind-
satser.  
 
Deltagere på dette bestyrelsesmøde foreslår at 
lægge puljen tilbage til fokuserede indsatser og lade 
den indgå i budgettet til kvalificering af arbejdet med 
børn i udsatte positioner, dvs. medfinansiering til an-
sættelse af medarbejder med særlige kvalifikationer. 
 
Forslaget fremsættes til behandling og beslutning på 
næste bestyrelsesmøde, d. 13.11.2018. 

 

3. Fastsættelse af principper 
for, og udvælgelse af, bør-
nehus til fællespasning på 
lukkedage i 2019. 

 
UDSAT. Beslutning skal træffes på 
næste bestyrelsesmøde, af hensyn 

til den videre planlægning. 

19.30 Bestyrelsen fastsætter hvert år principper for det 
kommende års fællespasning, og på baggrund af 
disse, udvælger bestyrelsen det børnehus som har 
det kommende års fællespasning. 

Solgården har gennem de seneste år været udvalgt 
til fællespasning. I 2019 planlægges imidlertid med 
en indvendig istandsættelse af Solgården, som på-
tænkes udført i lukkeugerne, hvilket bør tænkes med 
i forhold til udvælgelse af børnehus til fællespasning 
i 2019. 

Til inspiration.  
Principper for fællespasning i 2018: 
Bestyrelsen har fastsat følgende principper for  
udvælgelse af børnehus til fællespasningen i 2018: 

• det skal være tæt på offentlig transport 

• det skal geografisk være centralt placeret i Område Kil-
dedam 

• det skal være samme sted hver gang 
  
Jf. ovenstående principper er Børnehuset Solgården i Tølløse, 
udvalg til fællespasning i 2018. (Bestyrelsen, d. 11.10.2017) 

 

4. Ledelseskommissionens 
anbefalinger. 

 

20.00 Orientering og drøftelse. 



UDSAT. Ledelseskommissionens opgave har været at kort-
lægge og analysere offentlig ledelse og komme med 
konkrete anbefalinger der kan styrke kvaliteten af 
offentlig ledelse i fremtiden, og den er netop udkom-
met med følgende 7 budskaber: 

• Borgeren skal i centrum 

• Politikerne skal have tillid til ledelse 

• Samarbejdssystemet skal forenkles 

• Forvaltningscheferne skal lede driften og ud-

viklingen af driften 

• Ledere skal sætte retning 

• Ledere skal sætte holdet 

• Ledere skal udvikle sig 

:// Ledelseskommissionens anbefalinger. 

5. Orientering 20.45 • Kvalificering af opgaveløsningen: Børn i ud-

satte positioner 

• OBS Dialogmøde med dagtilbudsbestyrelser 

og udvalget, d. 29.10.18. 

6. Punkter til næste møde. 20.55 • Beslutning om forslag til disponering af re-

serverede pulje på kr. 100.000,00, og lade 

den indgå i budgettet til kvalificering af ar-

bejdet med børn i udsatte positioner, dvs. 

medfinansiering til ansættelse af medarbej-

der med særlige kvalifikationer  

• Fastsættelse af principper for, og udvælgelse 

af, børnehus til fællespasning på lukkedage i 

2019 

• Ledelseskommissionens anbefalinger 

7. Næste møde:  Tirsdag, d. 13.11.2018 i Huset. 

                                                                                                                                                         Afbud meldes til områdeleder. 
 


