
 

 

 

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

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Onsdag, d. 25.4.2018, kl. 20.00-21.00 

Solgården, Østergade 64, 4340 Tølløse 

 

Forældre:  Medarbejdere:  

Dagplejen:  

Michael Kærbo 
Afbud Gitte Büllow Sørensen Til stede 

Elletoften:  

Camilla Duelund 

Afbud Bendikte Bindslev Til stede 

Huset:  

Vakant 

- Tina Mikkelsen Til stede 

Midgård:  

Poul Lykke Behrendt 

Til stede Helle Pedersen Til stede 

Solgården: 

Mikkel Andersen 

Til stede Lederrep: 

Vicki Gehrt 

Til stede 

Stestrup Børnegård:  

Mette Smilsen 

Afbud   

Vipperød Børnegård:  
Anne Marie Antonsen, formand 

Til stede Områdeleder:                

Kaja Bonde Pedersen 

Til stede 

Ågerup Børnehus:  

Carsten Svensgaard, næstformand 

Til stede   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dagsorden: Tid  Noter/referat 

1. Godkendelse af 
dagsorden. 

 

20.00 Godkendt.  

2. Opfølgning på afte-

nens dialogmøde 

m/udvalget 

20.05 • Det er meningsfuldt at møde udvalget i virkelighe-
den. 

• Den tætte dialog gør en forskel. 

• Bekymring for konsekvenser for bestyrelsesarbejdet, 
når 3 af 10 årlige bestyrelsesmøder afsættes til dia-
log med udvalget. 
 

Formanden sender en ”tak for et godt møde” til udvalget. 

3. Driftsmidler til lea-

sing af biler. 

20.25 Den struktur som er besluttet i Holbæk kommune, betyder 
at følgende pædagogiske ledere får et kørselsbehov for at 
kunne løse deres ledelsesopgaver:  

• Pædagogisk leder i dagplejen, for at kunne føre til-

syn 

• Ressourceleder, for at kunne deltage i møder, og 

følge op på børn i udsatte positioner, i alle børne-

huse 

• 2 Læringsledere, for at kunne understøtte medar-

bejdere i netværk, samt deltage i centrale tiltag  

• Pædagogisk leder som har ledelse af flere matrikler 

• Områdeleder  

• Dertil kommer udgift til ressourcepædagogernes 

kørsel i 2018, som pr.1.5. organiseres under områ-

det 

I forbindelse med kommunens trængte økonomi har Hoved-
udvalget, tilbage i 2016, med virkning pr. 1.juli 2016, truffet 
beslutning om at kørsel i egen bil honoreres til lav kørsels-
takst, alternativt lease biler til formålet. 

De pædagogiske ledere ønsker ikke længere at stille egen bil 
til rådighed under disse vilkår, derfor anmodes bestyrelsen 
om at genåbne budgettet for at finde driftsmidler til leasing 
af biler. 

Med udgangspunkt i en beregning som bygger på indberet-
tet kørsel for 2017, er der brug for at finde midler til en øget 
udgift på ca. 200.000,00, når vi estimerer udgiften til res-
sourcepædagogernes kørsel. 

Bestyrelsen skyder beslutningen til efter HU, med en forvent-
ning om at der her træffes en fornuftig beslutning. I modsat 
fald tages sagen op i bestyrelsen til fornyet behandling, med 
henblik på en lokal løsning. 



Næste HU er d. 19.6.2018. 

4. Overførsler  20.40 Kommunalbestyrelsen (KB) har et punkt (76) på dagsorde-
nen d. 18.4.2018, vedrørende overførsel af drifts- og an-
lægsmidler fra 2017 til 2018. 

Historik: 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018  
Overførslerne fra 2017 til 2018 godkendes, med undta-
gelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og 
Skoles område.  
Fordelingen af disse overførsler skal, behandles i udvalget 
inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen. 

 
Supplerende sagsfremstilling 21-03-2018  
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. marts 
2018 at godkende overførslerne fra 2017 til 2018 med 
undtagelse af driftsoverførelserne inden for Udvalget for 
Børn og Skoles område. Fordelingen af disse overførsler 

skal behandles i Udvalget for Børn og Skole inden endelig 

beslutning i Kommunalbestyrelsen. 
 
Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-
2018  
Det blev besluttet at udskyde beslutningen i sagen, da ud-
valget fandt behov for at fortsætte behandling af punktet 

på udvalgets ekstraordinære møde den 9. april 2018. 
 
Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-
2018  
Indstilles godkendt med den ændring, at overførslen på 
dagtilbudsområdet ikke overføres til skoleområdet, men 
overføres til dagtilbudsområdet. 
Sagen har været drøftet på KB-møde d. 14.3.18, Af sags-
fremstillingen fremgår det at overførte midler fra de respek-
tive dagstilbudsområder, skal bruges til at løse den samlede 
udfordring på Læring og trivsel. 

Formålet med punktet er at bestyrelsen informeres om det 
indstillede forslag, og orienteres om KBM´s endelige beslut-
ning.  

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at overførsler fra Dagtil-
bud, bliver på dagtilbud. 

5. Beslutning om be-
hov for varslet be-
styrelsesmøde, d. 
14.5.2018 

20.50 I maj afholdes valg til ny bestyrelse, hvorfor det ikke tidli-
gere har givet mening at afholde bestyrelsesmøder i Maj. I 
årshjulet har den nuværende bestyrelse reserveret et besty-
relsesmøde d. 14.5.2018. Formålet er at beslutte behovet 
for og prioritering af at holde dette møde. 

Mødet aflyses. 

6. Evt. 20.55  

7. Punkter til næste 
møde. 

 •  



8. Næste møde:  Konstituerende bestyrelsesmøde, d. 26.6.2018. Poul kom-

mer med kage 😊 

                                                                                                                                                       Afbud meldes til områdeleder. 

 

 


