
   
 

 

Bestyrelsesmøde 
Dagtilbud Område Kildedam 
 

Dato 

22.02.2021 
Tid 

18:30 - 21:00 
Mødested 

Teams møde (deltag. Midgård) 
Referent 

Christian Oxbøll 
Deltagere 

Marianne Poulsen 
Bjørn Krüger Veng 
Kasper Weirling Nielsen 
Lau Julø Nielsen 
Gitte Büllow Sørensen 
Helle Pedersen 
Annette Brunse 
Christian Oxbøll 
Jeanette Andresen 

Afbud 

Anja Holst Jensen 
Asger Hvid Bechstrøm 
 

Fraværende 

 

 

Dagsorden 

Tid Emne Beskrivelse og referat 

18:30 1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden er godkendt på trods af at den udkom en dag for sent. 

18:35 2. Orientering ved 
områdeleder 

 
Orientering og drøftelse ved Christian Oxbøll 
 

− Ny skolestruktur (nye skoleledere og fællesledelse) 
Christian orienterede om at der var ansøgningsfrist til 
stillingerne fredag den 19. februar og der er et fint ansøgerfelt 
til Vipperød og Ågerup skole samt til Tølløse skole. Stestrup, St. 
Merløse og Ugerløse har fået godkendt et friskoleforsøg af det 
politiske udvalg med fællesledelse på de tre skoler, så der 
ansættes ikke ny skoleleder på de skoler. Se mere på: 
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=42c5f866-6679-48d8-
9245-954c844b03bf 

 
 

− 1000 dages projektet – kompetenceudvikling på 0-2 
årsområdet 

Der gennemføres i efteråret et diplomforløb for dagplejere og 
pædagoger med opkvalificering i fht. den tidligere regerings 
1000- dages projekt. Det sigter mod styrkelse af indsatsen 
overfor udsatte og sårbare børn i deres første 1000 dage – altså 
vuggestueperioden. Område Kildedam deltager med 5 
medarbejdere. Link: https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-
regler--formaal-og-aftaler/1000-dages-programmet 
 

 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=42c5f866-6679-48d8-9245-954c844b03bf
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=42c5f866-6679-48d8-9245-954c844b03bf
https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/1000-dages-programmet
https://www.uvm.dk/dagtilbud/love-og-regler--formaal-og-aftaler/1000-dages-programmet


   
 

− Sammen om skolestart – samarbejde med bibliotekerne 
Forfatter Mai-Britt Westi skal skrive en børnebog omhandlende 
overgangen fra dagtilbud til skole og der er sideløbende et 
samarbejde med Holbæk Bibliotek, der udlåner en 
”værktøjskasse” med bøger og materialer om overgangen. Vi 
deltager med en medarbejder fra Elletoften i en følgegruppe på 
projektet. Der er yderligere information på Holbæk Kommunes 
hjemmeside: https://holbaek.dk/nyheder-og-
presse/nyheder/kultur/2020/bogprojekt-skal-lette-overgang-
fra-boernehave-til-skole/ 

 

− Digitaliseringsprojekt 
Kildedam har ansøgt om 360.000 kroner til et projekt der 
omhandler digital dannelse. Projektet udføres som 
prøvehandlinger i de enkelte børnehuse mhp. En samlet viden- 
og erfaringsopsamling. Hvis det ansøgte beløb reduceres, bliver 
projektet tilpasset, så det ikke trækker ressourcer fra den 
almindelige drift. 

 

− Coronasituationen 
VI afventer, ligesom alle andre, hvad der kommer af 
udmeldinger fra regeringen i forhold til de nuværende 
restriktioner. Holbæk Kommune er i fuld gang med at forberede 
det forventede nye testregime bestående af kommunalt ansatte 
podere, kombineret med eksterne leverandører. I øjeblikket 
overføres testressourcer til dagtilbudsområdet fra plejeområdet 
i takt med at plejehjemsbeboerne er vaccineret. De eksisterede 
restriktioner på plejehjemmene ophæves da vaccinationerne er 
gennemført. 
 

− Stestrup skole og børnehus – byggeplaner 
Det politiske udvalg har besluttet at tilpasse 
ombygningsplanerne på Stestrup skole i forbindelse med 
faldende børnetal. Ombygningen af Stestrup Børnehus 
gennemføres som planlagt. 
Se mere på: https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=42c5f866-
6679-48d8-9245-954c844b03bf 

 

19:00 3. Fællespasning  
Der skal vælges et børnehus til fællespasning. Det var sidste år 
Solgården og i 2019 Midgård i Tølløse. 
 
Bestyrelsen har fastsat følgende principper for   
udvælgelse af børnehus til fællespasningen i 2021:  

• det skal være tæt på offentlig transport  
• det skal geografisk være centralt placeret i Område 

Kildedam  
• det skal være samme sted hver gang  

https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/kultur/2020/bogprojekt-skal-lette-overgang-fra-boernehave-til-skole/
https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/kultur/2020/bogprojekt-skal-lette-overgang-fra-boernehave-til-skole/
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På baggrund af ovenstående principper udvælges Børnehuset 
Solgården til fællespasning i 2021.  
 
Der bliver spurgt ind til hvordan fællespasningen arrangeres i lyset 
af Coronarestriktionerne og Christian oplyser at de gældende 
retningslinjer følges og børnene i fællespasning er at betragte som 
en eller flere nye børnegruppe og derfor kan samles i et børnehus. 
 

19:05 4. Budget  
Gennemgang af Budget 2021 ved Maj-Britt 
 
Maj-Britt Gennemgår budgettet. 
Det endelige beløb til minimumsnormeringer er endnu ikke afklaret 
og afhænger af om det politiske udvalg træffe beslutning om 
forældrebetaling. 
 
Bestyrelsen har ingen indvendinger til budgettet og godkender det. 
Budget vedlagt som bilag. 
 
Der bliver spurgt ind til ønsket om at etablere midler til lokale 
lønforhandlinger og Maj-Britt og Christian oplyser at man ønsker at 
skabe gennemsigtige principper for tildeling af løn i form af primært 
funktionsløn. 
 

19:30 Pause  

19:40 5. Tilsynsrapporter  
Drøftelse. Rapporter udsendes som bilag til mødet 
 
Bjørn fortæller at det var en positiv oplevelse at deltage som 
forældrerepræsentant i tilsynet. Det gav et godt indblik i arbejdet. 
 
Lau siger at det var godt at se hvordan der bliver arbejdet i 
børnehuset ved at være deltagende i tilsynet. 
 
Der bliver spurgt ind til hvordan man skal opfatte en anbefaling og 
hvordan arbejder vi videre med det? Jeanette og Christian fortæller 
at det skal ses som en opmærksomhed på et område vi bør arbejde 
videre med og udvikle og som der vil blive fulgt op på ved næste 
tilsyn. 
 
Christian oplyser at på baggrund af de samlede tilsynsrapporter i 
kommunen iværksættes der kompetenceudvikling vedrørende 
evalueringskompetence i efteråret. 
 

20:00 6. Eventuelt  
Ingen emner 
 

20:05 7. Punkter til næste 
møde 

 
Ingen punkter 



   
 

 

 


