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Kære børn, forældre, medarbejdere og ledere i Område Kildedam 

 

Endnu et bestyrelses år er gået, og dette bliver den sidste beretning fra undertegnede, da jeg efter det kommende 

valg overdrager stafetten til en på mange måder ”ung” bestyrelse. Sidste år blev mange kendte ansigter byttet ud til 

nye bestyrelseskolleger, og igen i år er mange på valg, og det betyder også at der skal mange nye kræfter og øjne til 

det kommende år. Jeg håber meget at I vil bakke op om bestyrelsesarbejdet, og sikre jer, at jeres børnehus er 

repræsenteret i den nye bestyrelse. Det er vigtigt for at få de samlede indtryk for området, så alle lokalsamfund 

tilgodeses og bliver hørt med jeres perspektiver. 

Der er tusind ting at være stolte af i vores skønne område, og særligt må jeg indrømme, at jeg er stolt af det arbejde 

og engagement jeg ser og hører om i dagligdagen i vores område. Hvis du ikke husker at sige det i en travl dagligdag, 

er det måske i dag du bare skal sige det højt til en af de mange pædagoger og ledere, der hver dag sørger for at lave 

en meningsfyldt og læringsrig dag for dit barn, så de får mest mulig med på deres vej i livet - med udgangspunkt i 

deres behov. Som krydderi på vores hverdag skal vi også huske engang imellem at give et skulderklap til vores 

forældreråd, der i den grad er en lim i sammenhængskraften mellem forældre og børn i vores institutioner. 

Sidste år kom den nye dagtilbudslov der for alvor har sat fokus på at læring og trivsel skal ses i et børneperspektiv. 

Bestyrelsen, ledere og pædagoger har arbejdet fokuseret med netop denne vinkel det seneste år, og tiden er nu 

kommet til samarbejdet med skolerne, hvor der i øjeblikket er et udvalg i gang med at formulere principper for 

samarbejdet, som efterfølgende skal bearbejdes i lokalområderne, så det kan komme til at leve for alvor i en ramme 

hvor de enkelte børnehuse og skoler kan se sig selv i samarbejdet – både i teori og i praksis. Jeg glæder mig meget til 

se de færdige principper, og håber første runde er på plads forinden bestyrelsen går på sommerferie. 

Ingen beretning uden et indblik i økonomien. Der er ingen tvivl om at det jo i mange år har været en hård opgave at 

passe, og det er første bestyrelses år hvor året ikke alene er gået med dette. Vi har i 2019 fået frigivet indefrosne 

midler der har været brugt i kommunens samlede likviditet, og der er igen sat penge af til at få fornyet nogle af de 

materialer der i den grad har trængt til en opgradering, ligesom vi igen har fået mulighed for at prioritere at uddanne 

vores medarbejdere – det er vi rigtig glade for, selvom verden selvfølgelig ikke er lysegrøn på alle tidspunkter. Jeg ved 

mange forældre har vist interesse for ”Hvor er der en voksen” -kampagnen her i foråret, og min opfordring er derfor 

til alle forældre, at I følger med i bestyrelsesreferaterne der offentliggøres, så I kan bakke op når der lokalt i Holbæk 

kommune er brug for det – for der er stadig brug for at der ”holdes øje” med hvor økonomien for dagtilbud bringes i 

spil – og ingen bestyrelse høres nok hvis der ikke er en stor forældreopbakning. 

Ingen kan alt – alle kan noget og sammen kan vi det hele! 
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