
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Torsdag, d. 21.11 2019, kl. 18.30-21.00 

Børnehuset Midgård, Tølløsevej 66, 4340 Tølløse 

 

Forældrerep.  Medarbejdere:  

Midgård:  

Andreas Casciotta 

Til stede Gitte Büllow Sørensen Til stede 

 

Ågerup Børnehus:  

Marianne Poulsen 

Til stede 

 

Bendikte Bindslev Afbud 

Elletoften:  

Bjørn Krüger 

Til stede 

 

Helle Pedersen Afbud 

Huset:  

Kristine Olsen, suppleant. 

Til stede 

 

Supplenat valgt til dette møde:    Bet-

tina Venø 

Til stede 

 

Solgården: 

Anja Holst Jensen 

Afbud Lederrep:        

Jeanette Andresen                

Til stede 

 



   

 

   

 

Stestrup Børnegård: 

Helen Motet 

Afbud Administrativ medarbejder: 

Maj-Britt Christoffersen 

Til stede 

 

Vipperød Børnegård:  
Tania Christina Huss Randrup 

Til stede 

 

Områdeleder: 

Kaja Bonde Pedersen 

Til stede 

   

 

Dagsorden: Ansv. Noter/referat 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

18.30 Godkendt. 

2. Budgetopfølgning 18.35 Orientering v/administrativ medarbejder Maj-Britt Christoffersen. 
Gennemgang af tildelingsmodel. 
 
Vi forventer et mindreforbrug i budget 2019, på kr.210.000. 
 

3. Vedtaget Budget 2020+ 
 

19.05 Orientering om det vedtagne budget 2020+ 
• Den 5. november vedtog et flertal i Kommunalbestyrelsen et budget for 2020-2023. Par-

tierne bag budgettet har overordnet ønsket at bruge flere penge på service til næste år. 
• Da kommunerne skal holde sig under den såkaldte serviceramme, som regeringen udstik-

ker, skal der dog også spares andre steder for at kunne løfte de udvalgte områder 
• I det første forslag til budget var der indlagt en besparelse på dagtilbudsområdet på 5 

millioner kroner. Den har politikerne valgt at fjerne igen i løbet af forhandlingerne. 
• Som sidste år er der flere penge til skoleområdet, da politikerne igen har afsat ekstra 15 

millioner kroner til folkeskolen. Alt andet lige betyder det, at skolerne i 2020 dermed får 
et retvisende budget, hvilket er en forudsætning for at kunne overholde budgettet. 

• Der er for mange børn og unge, der har en selvskadende adfærd. Derfor afsætter politi-
kerne en million til at styrke forebyggelsen blandt børn og unge i alderen 6-16 år.  

• Politikerne har besluttet en samlet besparelse på otte millioner på voksen- og børnespe-
cialområdet. Socialudvalget skal senere i november beslutte, hvordan det skal ske. Det vil 
formentligt få betydning for Børneindsatsens 2020-budget. Vi ved dog allerede nu, at en 
del af besparelsen skal ske ved at opprioritere prisforhandlinger med sociale tilbud. 

• Der er afsat 10 mio.kr. til kompetenceudvikling i 2020 
• Et løft på 3,2 mio. kr. til tandreguleringsområdet 
• I budgetoverslagsårene (2021-23) afsat penge til ny, samlet tandklinik i Holbæk 



   

 

   

 

 

4. Fastsættelse af principper 
for, og udvælgelse af, bør-
nehus til fællespasning på 
lukkedage i 2020 

19.30 Bestyrelsen fastsætter hvert år principper for det kommende års fællespasning, og på baggrund 
af disse, udvælger bestyrelsen det børnehus som har det kommende års fællespasning. 
 
I 2020 planlægges imidlertid med en gulvrenovering i Midgård, som påtænkes udført i lukkeda-
gene op til påsken 2020, hvilket bør tænkes med i forhold til udvælgelse af børnehus til fælles-
pasning i 2020 
 
Til inspiration, de af bestyrelsen fastsatte principper for udvælgelse af børnehus for fællespas-
ning i 2019: 
Bestyrelsen har fastsat følgende principper for  
udvælgelse af børnehus til fællespasningen i 2019: 

• det skal være tæt på offentlig transport 

• det skal geografisk være centralt placeret i Område Kildedam 

• det skal være samme sted hver gang 

….................................................................................................. 

Beslutning: 

Bestyrelsen har fastsat følgende principper for  
udvælgelse af børnehus til fællespasningen i 2020: 

• det skal være tæt på offentlig transport 

• det skal geografisk være centralt placeret i Område Kildedam 

• det skal være samme sted hver gang 

På baggrund af ovenstående principper udvælges Børnehuset Solgården til fællespasning i 2020. 

 

5. Opfølgning på realisering af 
politisk anbefaling 

 

20.30 Orientering om processen for ansættelse af pædagogisk leder til hhv. Stestrup Børnegård, og 

Ågerup Børnehus, i forbindelse med realisering af politisk anbefaling/beslutning. 

 

Stillingsopslag i perioden uge 46-48 



   

 

   

 

1. ansættelsesrunde i uge 49 

2. ansættelsesrunde i uge 50 

6. Evt.  Link til Egmontfondens pulje til lokale indsatser med fokus på den gode skolestart: 

https://www.egmontfonden.dk/Presse/Nyheder/Ny-pulje-til-lokale-indsatser-med-fokus-pa-den-

gode-skolestart/#.Xdbde2TnuEf 

 

“Ugerløsemodellen” vedhæftes dette referat til inspiration omkring den gode skolestart. 

7. Punkter til næste møde. 

 

 • Børnetal 

• Opfølgning på ansættelsesproces 

• Forældrerådenes samarbejde mellem dagtilbud og skole, jf. bestyrelsernes principper 

8. Næste møde:  13.1.2020 i Solgården. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Afbud meldes til områdeleder. 
 

https://www.egmontfonden.dk/Presse/Nyheder/Ny-pulje-til-lokale-indsatser-med-fokus-pa-den-gode-skolestart/#.Xdbde2TnuEf
https://www.egmontfonden.dk/Presse/Nyheder/Ny-pulje-til-lokale-indsatser-med-fokus-pa-den-gode-skolestart/#.Xdbde2TnuEf

