
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Mandag, d. 13.1.20, kl. 18.30-21.00 

Børnehuset Solgården, Østergade 64, 4340 Tølløse 

 

Forældrerep.  Medarbejdere:  

Midgård:  

Andreas Casciotta 

Til stede Gitte Büllow Sørensen Til stede 

 

Ågerup Børnehus:  

Marianne Poulsen 

Afbud Bendikte Bindslev  Afbud 

Elletoften:  

Bjørn Krüger 

Til stede 

 

Helle Pedersen Til stede 

 

Huset:  

Nadia Merth Hansen 

Til stede 

 

  

Solgården: 

Anja Holst Jensen 

Til stede 

 

Lederrep:        

Vicki Gehrt Baun                

Til stede 

 

Stestrup Børnegård: 

Louise Vulpius 

Til stede Administrativ medarbejder: 

Maj-Britt Christoffersen 

Til stede 



   

 

   

 

  

Vipperød Børnegård:  
Tania Christina Huss Randrup 

Afbud Områdeleder: 

Kaja Bonde Pedersen 

Til stede 

 

 

Dagsorden: Ansv. Noter/referat 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

18.30 Godkendt. 

2. Opfølgning på ansættelses-
proces 

 

18.35 • Orientering om ansættelsesprocessen forløb 

• Evaluering af ansættelsesprocessen, i forhold til bestyrelsens medvirken og forældrerå-
denes deltagelse 

• Andet 
 
Ny pædagogisk leder i Stestrup Børnegård. 
Troels Sebastian Winther er ansat som pædagogisk leder i Stestrup Børnegård, pr. d. 1.2.2020. 
Troels er 37 år, og bor i Hvalsø med sin familie. 
Troels er uddannet pædagog, og har erhvervserfaring fra Københavns Kommune, hvor han bl.a. 
andet har arbejdet i en integreret 0-10 års institution, og senest som en del af den tværfaglige 
support/PPR i Børn og unge Forvaltningen i Københavns kommune. 
 
 
Ny pædagogisk leder i Ågerup Børnehus. 
Troels Lundgård Hansen er ansat som pædagogisk leder i Ågerup Børnehus, pr. d. 1.2.2020. 
Troels er 33 år, og bor i Tune med sin familie. 
Troels er uddannet pædagog, og har diplommodul i bl.a. kollegial vejledning og supervision. Der-
udover har han en master i projektledelse. 
Troels har bred erhvervserfaring fra Københavns Kommune, bl.a. med udvikling, implementering, 
faglig ledelse og daglig supervision af inklusionsprogrammet KÆMP, og som projektleder i Børne- 
og Ungdomsforvaltningen. 
 

3. Præsentation af Børnetal i 
Områdets Børnehuse 

 

19.05 Formålet med pk. er at give bestyrelsen en orientering om børnehusene aktuelle børnetal, samt 
prognoser. 



   

 

   

 

Præsentation af fødselstal og belægning, for årene 2016-2019, samt prognose for belægning 
2020. 
Præsentationen vedhæftes dette referat. 

4. Forældrerådenes samar-
bejde mellem dagtilbud og 
skole, jf. bestyrelsernes 
principper 

 

19.35 På sidste bestyrelsesmøde, ønskede bestyrelsen en fælles drøftelse af, hvordan samarbejdet i de 
respektive lokalområder, går i forhold til udmøntning af de fælles principper, som bestyrelserne 
vedtog i maj 2019.  

Drøftet. Processer i gang i alle lokalområder. Punktet tages op igen på bestyrelsesmøde i marts. 

 

5. Evt. 20.45 • Folkeskolekonference med udvalget d. 15.1.2020, incl. Bestyrelsesformænd for dagtil-

bud. 

• 1000-dags puljen, Elletoften har fået tildelt kr. 915.000,00 fordelt over 3 år, fra den stats-

lige pulje til ekstra pædagoger/PAU til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og ud-

satte børn. 

Afslutningsvis fik bestyrelsen en rundvisning i Solgården, som er blevet malet og fået nyt inventar, 

som tilgodeser børnenes behov for alsidige og tidssvarende læringsmiljøer. 

6. Punkter til næste møde. 

 

  

7. Næste møde:  18.2.2020 i Ågerup Børnehus 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Afbud meldes til områdeleder. 
 


