
 

 

 

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

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Tirsdag, d. 20.2 2018, kl. 18.30-21.00 

Stestrup Børnegård, Stestrupvej 45-47, 4360 Kr. Eskilstrup 

 

Forældre:  Medarbejdere:  

Dagplejen:  

Michael Kærbo 
 Gitte Büllow Sørensen  

Elletoften:  

Camilla Duelund 

 Bendikte Bindslev  

Huset:  

Vakant 

 Tina Mikkelsen  

Midgård:  

Poul Lykke Behrendt 

 Helle Pedersen  

Solgården: 

Mikkel Andersen 

  Lederrep: 

Susanne Pedersen 

Vicki Gerth 

Flemming V. Olesen 

 

Stestrup Børnegård:  

Mette Smilsen 

   

Vipperød Børnegård:  
Anne Marie Antonsen, formand 

 Områdeleder:                

Kaja Bonde Pedersen 

 

Ågerup Børnehus:  

Carsten Svensgaard, næstformand 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dagsorden: Tid  Noter/referat 

1. Godkendelse af 
dagsorden. 

 

18.30   

2. Præsentation af be-

regningsgrundlag 

for budget 2018 

18.35 Konklusion på bestyrelsesmødet, d. 15.1.2018, vedrørende 

budget 2018: 

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. 

• Beregninger i forhold til konkrete prioriteringer, her-

under efterslæb fremkommet som følge af indkøb 

med omtanke i 2017, præsenteres på mødet, i et dy-

namisk regneark  

 

• Beregning i forhold til konkret sammenlignings-

grundlag for effekten af Område Kildedams tilførte 

midler til flere ressourcer på småbørnsområdet, 

gennemgås på bestyrelsesmødet, og vedhæftes 

denne dagsorden, som bilag 

 

:// sammenligning for tildeling 2017/2018 

3. Handleplan for til-

førsel af flere midler 

til småbørnsområ-

det, særligt i forhold 

til understøttelse af 

børn i udsatte posi-

tioner. 

19.05 Jf. byrådet beslutning om tilførsel af 20. mill. til flere res-
sourcer på småbørnsområdet, skal der 
udarbejdes en handleplan i hvert af de fire områder. I hand-
leplanen skal det fremgå, hvordan området via den øgede 
tildeling vil: 

• Løfte kvaliteten i dagtilbuddene til gavn for alle børn 

• Understøtte børn i udsatte positioner 
 
Handleplanen skal udarbejdes med inddragelse af medar-
bejdere og forældrebestyrelse. For den del af handleplanen, 
der har et særligt fokus på understøttelsen af børn i udsatte 
positioner og deres familie, inddrages Børneindsatsen og 
sundhedsplejen med henblik på sparring. 
 
Område Kildedams lederteam har udarbejdet 2 scenarier in-
denfor en forslået økonomisk ramme på 1,5 mill. til under-
støttelse af børn i udsatte positioner. Scenarierne har efter-
følgende været sendt til kvalificering i MED. 



Scenarie 1: Forslag til at midlerne fordeles efter børnetal, 
betyder at timerne fordeles ud i de respektive børnehuse, 
og disponeres decentralt. Samt at der uddannes inklusions-
vejledere i alle børnehusene. 
 
Scenarie 2: Forslag til at ansætte tre medarbejdere med 
specialpædagogiske kompetencer, samlet i ét børnehus, 
med en mindre gruppe på 10-15 børn. 
 
Valg af scenarie samt økonomisk ramme for understøttelse 
af børn i udsatte positioner, har betydning for endelig forde-
ling af budget 2018. 
 
Scenarierne vil blive præsenteret af pæd. leder Flemming V. 
Olesen og Vicki Gerth, med henblik på endelig beslutning for 
Område Kildedam´s understøttelse af børn i udsatte positio-
ner.  
Scenarierne, samt beregning i forhold til økonomisk ramme 
på 1,5 mill, vedhæftes denne dagsorden som bilag. 
 
:// scenarier for understøttelse af børn i udsatte positioner 
:// beregning i forhold til økonomisk ramme på 1,5, mill til understøttelse af børn i 
udsatte positioner 

4. Budget behandling 19.45 På baggrund af drøftelser ved behandling af pk. 2 og 3, be-
handles evt. ændringer, som indarbejdes forud for endelig 
godkendelse af budget 2018. 

5. Godkendelse af 
budget 2018 

20.05 På baggrund af pk. 2, 3 og 4 fremsættes budget 2018 til en-

delig godkendelse i bestyrelsen. 

6. Decentralisering 20.10 Når vinden blæser mod decentralisering - hvordan ser besty-

relsen sin rolle i det, og er der informationer vi ønsker et an-

det indblik i? 

7. Orientering 20.45 • Forældrebetaling 

• Valg til forældrebetalt frokostordning, gældende pr. 
1.1.2019 

 

8. Evt. 20.50  

9. Punkter til næste 
møde. 

  

10. Næste møde:  21.3.2018. Ågerup Børnehus, Ågerup. 

                                                                                                                                                       Afbud meldes til områdeleder. 

 

 


