
Info til alle forældre fra Bestyrelsen. 
Bestyrelsen har behandlet følgende 3 pk, via mailkorrespondance, d. 23.-26.4.2020. 

  
  

  
1.      Genåbning af dagtilbud  

Jf. den seneste beslutning i Kommunalbestyrelsen om præcisering af genåbning for dagtilbud, skal 
bestyrelsen tage stilling til udmøntningen. Alle børnehuse skal holde åbent i mindst 7 timer, samt tilbyde 
nødpasning i timerne før og efter. Nødpasningen er i prioriteret rækkefølge til rådighed for følgende 
grupper:  

1. Børn, hvor begge forældre eller en enlig forælder varetager kritiske funktioner af vital 
betydning for løsning af den nuværende sundhedsmæssige krise, og som ikke har 
andre pasningsmuligheder.  

2. Børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.  
3. Børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, som fysisk skal møde på arbejde 

og som ikke har andre pasningsmuligheder.  
  

  
I enkelte tilfælde kan tilbuddet om nødpasning ske i et andet børnehus, ved at barnet overflyttes til det 
andet børnehus og her indgår i en fast gruppe.  
Hvis den pædagogiske leder i samråd med områdeleder, forældrebestyrelsen og MED-udvalg vurderer, at 
det er sundhedsmæssigt forsvarligt at øge åbningstiden ud over de 35 timer pr. uge, kan der lokalt træffes 
beslutning om det. Beslutningen skal træffes under hensyntagen til områdets samlede ressourcer. Det 
betyder, at man f.eks. ikke kan udvide åbningstiden i et børnehus samtidig med, at der i et eller flere af 
områdets øvrige børnehuse mangler personaleressourcer. Den daglige sammenhængende placering af 
åbningstiden tilrettelægges i det enkelte børnehus af den pædagogiske leder i samråd med områdelederen 
og den lokale TRIO-gruppe samt om muligt med inddragelse af forældreråd og/eller forældrebestyrelsen.  
Fra mandag, d. 27.4.20 tilbyder alle børnehuse i Område Kildedam pasning i (mindst) 7 timer dagligt for 
børnene. Målet er at alle børnehuse på sigt kan holde åbent i den fulde åbningstid, og samtidig overholde 
Sundhedsstyrelsens restriktive retningslinjer.  
 Jf. den tidligere udsendte plan for børnehusenes genåbning, henstiller ledelsen i Område Kildedam til at 
denne plan fastholdes, med de udsving der forekommer i forhold til enkelte børnehuses muligheder for at 
have genåbnet længere end de 7 timer dagligt, og tidsrummet for nødpasning derved er reduceret.  
 
Ledelsen i Område Kildedam henstiller til at bestyrelsen støtter op om den nuværende plan for genåbning 
af børnehusene, dog med den ændring af Børnehuset Midgård fra d. 27.4.2020 ophører med at opdele 
børnene i to hold, i genåbningstidsrummet 8.00-15.00.  

  
Bestyrelsen støtter op om planen.  

  
  

2.      Valg til bestyrelsen  
I Område Kildedam, afholdes valg til bestyrelsen i maj. Det har jeg brug for jeres input til at finde en form 
og løsning på, under de nuværende omstændigheder. Jeg kunne foreslå at vi udsætter valget til efter 
sommerferien, og at I fortsætter indtil nyvalg har fundet sted, men hvad siger I?  
 

Følgende bemærkning er indkommet:  
 



"Jeg tilslutter mig til en udsættelse så længe der er lovhjemmel for, at bestyrelsen forlænger sit mandat og 
at Kommunalbestyrelsen (eller udvalget på området) godkender det. Jeg synes det ville være svært at 
involvere forældrene i en situation som denne, men vi kan ikke selv bestemme at fortsætte uden en formel 
godkendelse fra en øvre myndighed og da slet ikke uden lovhjemmel."  

  
Jf. Styrelsesvedtægterne §2 er det lovligt at afholde valg af forældrerepræsentanter hvert år i perioden fra 
maj til udgangen af oktober.  

https://dagtilbudkildedam.holbaek.dk/media/22533062/styrelsesvedtaegt.pdf  
 

Bestyrelsen fortsætter frem til nyvalg finder sted, inden udgangen af oktober 2020.  
 

   
3.      Valg til frokostordning  

Til orientering skal der til september afholdes valg til den forældrebetalte frokostordning, gældende for 
perioden 1.1.2021-31.12-2023. Bestyrelsen har til opgave at beslutte tilrettelæggelsen af valghandlingen. 
Bestyrelsen har de tidligere gange uddelegeret opgaven til forældrerådene og de pædagogiske ledere lokalt 
i børnehusene, da det giver bedst mening. Men for god ordens skyld skal bestyrelsen behandle og træffe 
beslutningen. Infomateriale i forhold til forældrene stillingtagen, udsendes umiddelbart forud for valget. 
Men jeg vil bede jer tage stilling til hvordan I tænker valget skal afvikles.  
  

  
Følgende bemærkninger er indkommet:  
 

"Det har fungeret godt at uddelegere til institutionerne og forældrerådene, dog er der ønsker om bedre 
information i forhold til hvad man kan forvente af madordningen.. i form af flyers eller anden form for 
information. Det er min opfattelse at det ikke er alt forældre læser på børn i Holbæk.. både hvad det 
indeholder i forhold til mad men også hvad det vil betyde for normeringen i institutionen .. skal der gå 
personale fra eller ansættes der en deltidsansat til forberedelse af mad .. Dette er ønsker jeg har modtaget 
fra forældre samt drøftelse i forældreråd .."  
  
"Da bestyrelsen tidligere har lagt frokostordningen ud til forældrerådene og de pædagogiske ledere kunne 
det være fint at bruge denne procedure igen, da det giver god mening at det er uddelegeret til 
børnehusene".  

  
"Jeg synes at måden vi afvikler valget til frokostordning på skal være et punkt til det førstkommende 
bestyrelsesmøde. I det tilfælde at bestyrelsen ikke når at tage en beslutning inden deadline så foreslår jeg, 
at vi gentager proceduren fra sidste gang".  
  
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget om at uddelegere afvikling af valget til forældreråd, og de 
pædagogiske ledere lokalt i børnehusene.  
 

https://dagtilbudkildedam.holbaek.dk/media/22533062/styrelsesvedtaegt.pdf

