
   
 

 

Bestyrelsesmøde 
Dagtilbud Område Kildedam 
 

Dato 

20.05.2021 
Tid 

19:30 - 21:00 
Mødested 

Teams møde (deltag. Huset) 
Referent 

Christian Oxbøll 
Deltagere 

Marianne Poulsen   
Bjørn Krüger Veng   
Lau Julø Nielsen   
Gitte Büllow Sørensen   
Helle Pedersen   
Annette Brunse   
Asger Hvid Bechstrøm   
Anja Holst 
Kasper Weirling Nielsen 
Christian Oxbøll   
 

Afbud 

Randi Albæk  
 

Fraværende 

 

 

Dagsorden 

Tid Emne Beskrivelse og referat 

19:30 1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt med indkomne emner under eventuelt fra Anja 

19:35 2. Orientering ved 
formand 

Marianne fortæller, at der ikke er kommet noget svar på det 
indsendte høringssvar, hvilket de havde regnet med. Det endte med 
at blive et godt høringssvar, der blev afgivet.  
 
Marianne orienterede fra møde med det politiske udvalg og 
forklarede kort om baggrunden for mødet. Der har tidligere været 
afholdt dialogmøder mellem udvalg og bestyrelse, men de har 
desværre ikke været afholdt under tiden med corona. Det blev 
drøftet, at det ville være en god ide at bestyrelser og politisk udvalg 
arbejdede tættere sammen. 
 
Christian sagde, at opgaven med at finde effektiviseringer er en 
given opgave for lederne og der sker en vis tilpasning af forslagene 
fra de stilles til de vedtages politisk. Med en tidlig involvering af 
bestyrelserne, vil der kunne komme et mere forpligtende 
samarbejde og gensidig opbakning omkring forslagene. 
 
Drøftelse af bestyrelsens oplevelse af at deres arbejde reelt ikke har 
en effekt, når de oplever at de ikke bliver hørt. En tættere dialog vil 
kunne give en anden oplevelse. 
 
Bjørn siger, at han mener at bestyrelsen skal forfølge at få skabt et 
tættere samarbejde. Marianne bakker op og havde ved mødet gjort 
opmærksom på at de er mange ressourcer i bestyrelserne. 
 



   
 

20:00 3. Orientering ved 
områdeleder 

Effektiviseringsforslagene for 2022 – 2025 på LAER’s område blev 
den 19. maj 2021 godkendt af en enig kommunalbestyrelse. 
https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=9f8f9839-1f14-46c1-a828-
6459ab0288a0 
 
De 4 områdeleder på dagtilbud og Direktør Lene Magnussen har 
sammen med fagcentret igangsat et arbejde omkring fremtidens 
dagtilbud. Ambitionen er tosidig. Dels er der behov for at skabe en 
tydelig retning for vores dagtilbud i fremtiden og dels er vi vidende 
til en ændret børnegruppe som bl.a betyder flere børn i udsatte 
positioner, og som vi i dag ikke altid har, de rette tilbud til. 
 
Smittetallene har siden den gradvise genåbning været stigende i 
Holbæk Kommune. Vi ser en tydelig stigning i smitten på skolerne, 
sandsynligvis også som konsekvens af langt hyppigere testning.  
Der var i går 106 smittede, en incidens på 148 og testjusteret 
incidens på 107. Ved en testjusteret incidens ovre 100 kan 
Kommunalbestyrelsen beslutte at lukke udvalgte institutioner og 
faciliteter, hvis der er forhold der taler herfor i fht. at begrænse 
smittespredningen. Det er i øjeblikket ikke tilfældet og der opfordres 
derfor generelt til at overholde myndighedernes retningslinjer og 
anbefalinger.  
Det indebærer også at vi skal indberette hvert enkelt smittetilfælde, 
men omfattende oplysninger, til Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
Såfremt der bliver foretaget automatisk nedlukning af sogn eller 
kommune vil Holbæk Kommune blive orienteret mellem 12-13 og 
nedlunkningen skal iværksættes straks med fuld effekt fra 
næstkommende dag. I så fald kontaktes forældre telefonisk og via 
Aula. 
 
Der er en drøftelse om at tolkningen af reglerne om mundbind er 
meget forskellig på dagtilbud og skoler om imellem de forskellige 
matrikler. 
 
Den yderligere genåbning betyder gradvist ophør af hjemmearbejde 
for administrative medarbejdere. De nuværende restriktioner og 
anbefalinger vedrørende hygiejne, afstand, virtuelle møder mm. er 
fortsat gældende. UVM arbejder i øjeblikket på nye vejledninger 
mht. sociale arrangementer og møder med styringsmæssig karakter. 
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-
uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-
svar/dagtilbud 
 
Der er kommet nye retningslinjer for dagtilbud, der blandt andet 
giver mulighed for at blande faste grupper og medarbejdere 
udenfor. Ved kommunal, sogne eller lokal nedlukning træder 
skærpede retningslinjer i kraft, hvilket blandt andet betyder at 
forældre opfordres til at holde børnene hjemme fra daginstitution. 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=9f8f9839-1f14-46c1-a828-6459ab0288a0
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https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-
uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-
retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer 
 

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 17. 
marts 2020, at anerkende alle ansatte for den ekstraordinære 
indsats organisationen har ydet under Coronakrisen.  
Beløbet til hver enkelt afdeling er beregnet med kr. 900,- pr. 
månedslønnede pr. 1. april 2021. I forbindelse med udmøntningen 
af beløbet og den konkrete anvendelse, har vi som ledere fået en 
opgave, hvor vi i samarbejde med det lokale MED-udvalget skal 
finde ud af, hvordan vi vil bruge beløbet på den enkelte 
arbejdsplads.  

 

 4. Eventuelt Anja Holst: 
 

1. Genåbningsplan - hvad er udsigterne for daginstitutioner?  
 
Der er ikke aktuelt udmeldt yderligere planer for genåbning 
og Christian melder ud så snart der er nyt. 

 
2. Morgenmad i institutionen - bliver det aktuelt igen eller 

bliver det helt afskaffet? Hvad er udsigten?  
 
Det besluttes at punktet sættes på til drøftelse på næste 
bestyrelsesmøde med et forslag om at beslutningen lægges 
ud til de lokale børnehuses forældreråd. 

 
3. Ønsker at invitation samt dagsorden også bliver sendt til 

suppleanten da vedkommende så kan være opdateret og 
stå stand-by til møder ved afbud  
 
Marianne og Christian undersøger forretningsordenen til 
næste møde for at se om det er en mulighed. 

 

 5. Punkter til næste 
møde 

1. Morgenmad drøftes om der skal lægges ud til forældrerådenes 
beslutning 

2. Genåbning drøftelse 
3. Årshjul – konstituering af ny bestyrelse 
4. Deadline for emner til dagsorden den 14. juni og udsendelse af 

dagsorden den 14. juni. 
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