
 

 

 

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

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Mandag, d. 15.1 2018, kl. 18.30-21.00 

Hjortholmvej 9B, 4340 Tølløse 

 

Forældre:  Medarbejdere:  

Dagplejen:  

Michael Kærbo 
Til stede Gitte Büllow Sørensen Til stede 

Elletoften:  

Camilla Duelund 

Til stede Bendikte Bindslev Til stede 

Huset:  

Vakant 

- Tina Mikkelsen Til stede 

Midgård:  

Poul Lykke Behrendt 

Til stede Helle Pedersen Til stede 

Solgården: 

Thomas Kildahl (suppleant) 

Til stede Lederrep: 

Brigitta Willems 

Afbud 

Stestrup Børnegård:  

Mette Smilsen 

Til stede   

Vipperød Børnegård:  
Anne Marie Antonsen, formand 

Til stede Områdeleder:                

Kaja Bonde Pedersen 

Til stede 

Ågerup Børnehus:  

Carsten Svensgaard, næstformand 

Til stede   

 

Særligt inviterede: 

Formand for skolebestyrelsen: Tanja Lange 

Skoleleder, Kildedamsskolen: Per Gjerrild 

Administrativ medarbejder: Maj-Britt Christoffersen 

 

 

 



 

Dagsorden: Tid  Noter/referat 

1. Godkendelse af 
dagsorden. 

 

18.30 Godkendt.  

2. Særlige udfordrin-

ger for skolen, samt 

drøftelse af hvordan 

skolebestyrelsen 

tænker dagtilbuds-

bestyrelsen kunne 

bakke yderligere op 

i 2018. 

18.35 Kildedamsskolens bestyrelsesformand Tanja Lange, og sko-

leleder Per Gjerrild, er inviteret til en drøftelse af, hvad sko-

len særligt oplever sig udfordret af, og hvordan skolebesty-

relsen tænker dagtilbudsbestyrelsen kunne bakke yderligere 

op i 2018. 

Særlige udfordringer: 

• Budget 

• Mange små matrikler 

• Små årgange 

• Daglig drift 

• Besparelsesområder: 
o Materialer 
o IT 
o Lærerne har flere undervisningstimer  
o Individuelle ansvarsområder udløser ikke 

længere tillæg 
o Færre vikarer 

3. Kostpolitik for Om-

råde Kildedam 

19.20 Et forslag udarbejdet på baggrund af drøftelser på bestyrel-

sesmødet d. 12.9.2017, blev behandlet d. 11.10.17, med føl-
gende beslutning:  
Bestyrelsen ønsker at få drøftet forslaget i et større perspek-
tiv, hvorfor forslaget udsendes til høring i forældrerådene, 
med frist for indgivelse af høringssvar: d. 8.1.2018. 
 
Høringsfristen er nu udløbet, og på baggrund af indkomne 
høringssvar, træffes endelig beslutning i bestyrelsen. 
 
På baggrund af indkomne høringssvar, godkendes politikken 
uden ændringer. 

 
”Kostpolitikken er udfærdiget som en ambition for vores 
område, og arbejdet omkring hvordan den kan komme til 
live i det enkelte børnehus vil derfor blive udarbejdet i bør-
nehusenes lokale forældreråd i samarbejde med personale 
og ledelse, hvor det også skal implementeres og forankres.  
Bestyrelsen har en forventning om at:  

• Forældrerådene indarbejder ambitionen i kostpoli-
tikken, så de valg der træffes er synlige for børnehu-
sets forældre, og kan udfordres af forældre/besty-
relse om nødvendigt.  



• Udarbejder kostpolitikken, så den forholder sig til de 
rammer bestyrelsen har sat omkring kostpolitikken 
for området.  

• At kostpolitikken jævnligt revurderes i det enkelte 
forældreråd med baggrund i den til enhver tid fast-
satte ambition.  

• Den lokale kostpolitik skal være udarbejdet lokalt 
senest 12.04.2018. 

Lokal kostpolitik fremsendes til orientering i bestyrelsen, på 
bestyrelsesmøde, d. 25.4.2018. 
 
:// Vedtaget Kostpolitik 
:// Høringssvar 

4. Foreløbig kig på 
budget 2018 

19.35 V/administrativ medarbejder Maj-Britt Christoffersen. 

Konklusion efter præsentationen af forslaget i sin nuvæ-

rende udgave: 

Bestyrelsen ønsker beregninger foretaget i forhold til de kon-

krete prioriteringer, før endelig godkendelse af budget 2018. 

Bestyrelsen ønsker yderligere beregninger, samt konkret 

sammenligningsgrundlag for effekten af Område Kildedams 

tilførte midler til småbørnsområdet.  

Beregningerne udarbejdes til behandling på bestyrelses-

møde, d. 20.2.2018. 

Budget 2018 forventes godkendt på bestyrelsesmøde, d. 

20.2.2018. 

5. Beslutning om for-
deling af ekstra mid-
ler til flere ressour-
cer på småbørns-
området. 

19.50 Jf. byrådets beslutning skal de fire forældrebestyrelser 
træffe beslutning om, hvordan områdets andel af de ekstra 
midler skal fordeles mellem børnehuse og dagplejen (tilsyn).  

På byrådsmødet blev det præciseret, at forældrebestyrel-
serne skal træffe beslutning om fordelingen af ressourcerne 
i løbet af januar måned, da fordelingen mellem daginstitu-
tion og dagpleje har betydning for de kommunale takster 
(forældrebetalingen). 
Beslutningen omfattes tillige af en forventning om, at de 
overskydende pædagoger fra mellemtrinnet tilbydes ompla-
cering til dagtilbud, og at det i udgangspunktet løses inden-
for områderne. 
Område Kildedam´s andel af midlerne: 

  % andel af total budget Andel af de 18,845 mio. kr. 

Kildedam 17,5%                 3.292.000  

 

Heraf reserveres 1,8 mill. til omplacering af overskydende 
medarbejdere fra mellemtrinnet, fra Kildedamsskolen. 



Bestyrelsen ønsker ikke at tage denne beslutning, begrundet 
i at beslutninger der vedrører forældre på dagtilbud i hele 
Holbæk kommune, principielt betragtes som politiske. 

Formanden forfatter tilbagemelding til fagcenteret.  

6. Evt. 20.50 • Pr. 1/3 samles ledelsen af Ugerløse skole og SFO, 

som herefter varetages af Birgitte Overgaard. 

Samme ledelsesstruktur er gældende på skoleafde-

ling St. Merløse, og bliver gældende på skoleafdeling 

Stestrup. Lone fortsætter som pædagogisk leder i El-

letoften. Der ud over skal hun også varetage ledel-

sen af pædagogisk læringsnetværk på dagtilbud, for 

hele område Kildedam. Lone fortsætter ligeledes 

som leder af det lokalforankret projekt omkring 

”Ugerløsemodellen” 

• Vipperød Børnegård har søgt og fået tildelt midler 

fra Nordea-Fonden til projekt ”Insekt/planter” 

• Solgården: Vellykket teatertur m/bus til Holbæk, fi-

nansieret af overskud fra forældrearrangement. 

7. Punkter til næste 
møde. 

 • Budget 2018 

o Beregninger i forhold til konkrete priorite-

ringer 

o Beregning i forhold til konkret sammenlig-

ningsgrundlag for effekten af Område Kilde-

dams tilførte midler til flere ressourcer på 

småbørnsområdet. 

• Handleplan for hvordan området via den øgede til-
deling vil: 

o Løfte kvaliteten i dagtilbuddene til gavn for 
alle børn. 

o Understøtte børn i udsatte positioner 

8. Næste møde:  20.2.2018. Stestrup Børnegård, Stestrup. 

                                                                                                                                                       Afbud meldes til områdeleder. 

 

 


