
   
 

 

Bestyrelsesmøde 
Dagtilbud Område Kildedam 
 

Dato 

21.06.2021 
Tid 

18:30 - 21:00 
Mødested 

Områdekontor 
Hjortholmvej 9B i Tølløse 

Referent 

Christian Oxbøll 

Deltagere 

Marianne Poulsen   
Asger Hvid Bechstrøm 
Kasper Weirling Nielsen 
Lau Julø Nielsen   
Gitte Büllow Sørensen   
Anja Holst 
Helle Pedersen   
Ida Rosendal Galmanis (suppl.) 
Christian Oxbøll   

Afbud 

Serap Boulakhsoum  
Bjørn Krüger Veng   
Annette Brunse 

Fraværende 

 

 

Dagsorden 

Tid Emne Beskrivelse og referat 

 1. Præsentation af 
bestyrelsens 
medlemmer 

Kort præsentationsrunde:  
− Hvem er jeg?  
− Hvad er mine forventninger til bestyrelsesarbejdet?  

Under punktet underskrives Tavshedserklæring 

 2. Konstituering af 
bestyrelsen  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 
Formand er herefter mødeleder.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig som følger:  

Formand:  Marianne Poulsen   

Næstformand:  Bjørn Krüger Veng   
 
Bilag:  
Medlemsoversigt 2021-2022 

 3. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

 4. Fastsættelse af 
forretningsorden for 
bestyrelsesarbejdet  

Ifølge styrelsesvedtægtens § 5: 
Forældrebestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Dette 
sker indenfor de rammer, der følger af loven og de beslutninger, 
som byrådet har truffet. Forretningsordenen skal som minimum 
indeholde bestemmelser om: 

a) indkaldelse af suppleant  
b) indkaldelse af og afholdelse af møder  
c) dagsordenens indhold og udformning  
d) afstemninger og betingelser for beslutningsdygtighed  
e) dagsordeners og referaters offentliggørelse  
f) den obligatoriske årsberetning, og det årlige forældremøde. 

 
Bilag:  



   
 

− Styrelsesvedtægt og bilag for dagtilbud i Holbæk Kommune 

− Forretningsorden 2020-2021 
 
Bemærkninger til gældende forretningsorden: 
 

− Det besluttes at såfremt der intet er til hinder i 
styrelsesvedtægter, modtager suppleanter indkaldelse og 
dagsorden til samtlige møder. 

 

− OL sender forslag til møderække til bestyrelsen. 
 

− Offentliggørelse af dagsorden på Børn i Holbæk ændres til 
Aula. 
 

− Det besluttes at medlemmerne kan deltage virtuelt i 
mødet hvis fysisk fremmøde er forhindret, men føres ikke 
ind i forretningsordenen. 
 

− §14 Børn i Holbæk ændres til Aula 
 

− §18 Forældrebestyrelsen samt suppleanter… 
 

Forretningsordenen vedtages enstemmigt med ovenstående 
ændringer og bemærkninger. 
 
OL sender de opdaterede regler vedrørende tavshedspligt ud med 
referatet. 
 

 5. Forældreråd Ifølge styrelsesvedtægtens § 10: 
Der skal oprettes forældreråd i alle børnehuse, og ifølge § 10 stk. 3 
er det bestyrelsen, som fastsætter forretningsorden for 
forældrerådenes valg og arbejde.  
 
Bilag: 

− Styrelsesvedtægt og bilag for dagtilbud i Holbæk Kommune 
− Vedtægter for forældrerådene i børnehusene i Område 

Kildedam 2020-2021. 
 
 
Det besluttes at fastholde nuværende forretningsorden med 
følgende ændringer: 
 
Stk. 1  
… Sekretæren er ansvarlig for, at referatet er tilgængeligt for 
øvrige forældre, på Børn i Holbæk. Ændres til Aula. 
 
Marianne Poulsen/ Formand for Områdebestyrelsen  
Kaja Bonde Pedersen/Områdeleder ændres til OL 

 



   
 

 

 6. Fastsættelse af 
møderække for 
bestyrelsen 

Der fastsættes møderække for perioden 2021-2022 
 
§ 6 i forretningsorden 2020-2021: 
På første møde i bestyrelsen fastsættes tid og sted for valgårets 
ordinære møder. Ordinære møder afholdes månedligt, og ruller over 
ugens første 4 hverdage, i tidsrummet 18.30-21.00. Juli og december 
er mødefri. Der afholdes bestyrelsesvalg i Maj-juni. 
 
OL sender efter aftale med Formanden udkast til møderække til 
bestyrelsen med referatet. 

 7. Orientering Ingen orientering 

 8. Effektiviseringer i 
2022 

Den 19. maj vedtog kommunalbestyrelsen vedlagte effektiviseringer 
på dagtilbudsområdet. 
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=9f8f9839-1f14-46c1-a828-
6459ab0288a0 
 
Det indebærer følgende effektiviseringer for Område Kildedam 

Område 

Skemalægnin

g 

Pædagogisk 

ledelse 

Tilpasning af 

åbningstider 

Digitale 

møder Sygefravær I alt  

Kildedam       -148.000         -224.000         -36.000           -38.000     -78.000      -524.000  

 
 
Bestyrelsen skal tage stilling til udmøntning af effektivisering 
vedrørende Pædagogisk ledelse og Tilpasning af åbningstider 
 
Pædagogisk ledelse: 
Med forslaget ligges der op til at reducere i ledelsestiden i alle 
dagtilbudsområder. Udgangspunktet for pædagogisk ledelse på 
dagtilbudsområdet er, at man som leder ikke indgår i normeringen 
ift. det pædagogiske personale og det direkte daglige pædagogiske 
arbejde i børnehusene. Effektiviseringsforslaget går på at tilpasse 
ledelsestid på området. Det er fortsat udgangspunktet, at der skal 
være én pædagogisk leder ved hvert børnehus. Men forslaget vil 
betyde, at nogle ledere på området vil have færre ledelsestimer og 
derved en stilling med ledelsesestimer samt timer som vil indgå 
direkte i det daglige pædagogisk arbejde. En del af 
ledelsesopgaverne vil kunne løses ved, at der skrues lidt op for den 
administrative understøttelse. Det vil være bestyrelserne der afgør, 
hvordan den endelig ledelsestid fordeles, idet der kan være mere 
behov for tid i nogle institutioner end andre. 
 
Effektiviseringen fordeles ligeligt til alle børnehuse beregnet på en 
gennemsnitlig ledelsestime. Svarende til 120 timer årligt i praksis, 
som den enkelte leder skal præstere i pædagogisk praksis. 
 
Tilpasning af åbningstid: 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=9f8f9839-1f14-46c1-a828-6459ab0288a0
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=9f8f9839-1f14-46c1-a828-6459ab0288a0


   
 

Alle børnehuse i Holbæk Kommune har som udgangspunkt en 
åbningstid på 52 timer/ugen i 47 uger. Ved at reducere i 
åbningstiden for 7 af børnehusene i lokalområder, hvor der er mere 
end et børnehus, vil det stadig være muligt at tilbyde pasning i den 
fulde åbningstid for de familier, der har behovet. Det vurderes, at det 
ud fra denne model kan være muligt at reducere med 2 timer/ugen i 
åbningstiden i 7 børnehuse fordelt med henholdsvis ét i Tølløse og 
Jyderup samt fem af børnehusene i Holbæk By. 
 
Forslaget kan resultere i at forældre der har behov for den fulde 
åbningstid og som har plads i et af de syv børnehuse med reduceret 
åbningstid, kan se sig nødsaget til at flytte børnehus eller finde 
andet pasningstilbud. I områder med flere børnehuse er 
åbningstiden i forvejen tilrettelagt, så der så vidt muligt åbnes og 
lukkes forskudt af hinanden for dermed at tilgodese de forældre som 
har behov for f.eks. en tidlig åbningstid. Denne mulighed vil i givet 
fald blive reduceret og forældrene vil blive yderligere begrænset i 
deres frie valg af institution.  
 
Forældrebestyrelserne har i dag mulighed for at tilrettelægge 
åbningstiden i børnehusene, så den kan variere mellem 48 og 54 
timer om ugen. Ingen børnehuse har i dag en åbningstid på under 52 
timer. Men i nogle områder er der et eller flere børnehuse der har en 
åbningstid på mere end 52 timer for at kunne tilgodese forældrenes 
pasningsbehov. 
 
Det besluttes at OL sørger for at indhente data for børnenes 
fremmøde i hhv. Solgården og Midgård. Der skal kvalificere en 
eventuel beslutning.  
 
Næstkommende bestyrelsesmøde lægges i Midgård og Vicki 
inviteres med sammen med Jeanette til deltagelse ved drøftelse af 
forslaget/beslutningen. 
 
Marianne drøfter effektiviseringsbeslutningen med de øvrige 
bestyrelsesformænd. 
 
Beslutningen sættes på til videre behandling. 
 
Et muligt forslag kan være at alle børnehuse lukker en time før ca. 
hver 8. fredag. Alternativt at hente effektiviseringen på 
ledelseseffektiviseringen.  
 
Bilag: 

− Effektiviseringer 2022 
 

 9. Morgenmad i 
børnehusene 

Beslutning om der skal tilbydes morgenmad i områdets børnehuse 
eller om beslutningen skal lægges ud til forældrerådene i de enkelte 
børnehuse. 



   
 

 
6 stemmer for at bestyrelsen træffer beslutning – det besluttes 
hermed. 
 
6 stemmer for at der tilbydes morgenmad i børnehusene og det 
besluttes at der skal tilbydes morgenmad i børnehusene.  
 
Form og indhold tilrettelægges i det enkelte børnehus. 
 

 10. Corona  Status på genåbningsprocessen 
 
Bilag: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-
uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-
retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer 

− Generelle retningslinjer for dagtilbud 

− Skærpede retningslinjer for dagtilbud ved nedlukning af 
kommune eller sogn 
 

 11. Eventuelt Orientering om planer for nybyggeri. 

 12. Punkter til næste 
møde 

Effektivisering vedrørende reducering af åbningstid i Tølløse. 
Næste møde ligger i august. Emner til OL 10 dage før mødet. 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

