
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Tirsdag, d. 18.2.20, kl. 18.30-21.00 

Ågerup Børnehus, Krogvejen 4, 4390 Vipperød 

 

Forældrerep.  Medarbejdere:  

Midgård:  

Andreas Casciotta 

Til stede Gitte Büllow Sørensen Til stede 

Ågerup Børnehus:  

Marianne Poulsen 

Til stede Bendikte Bindslev Til stede 

Elletoften:  

Bjørn Krüger 

Afbud Helle Pedersen Til stede 

Huset:  

Nadia Merth Hansen 

Til stede   

Solgården: 

Anja Holst Jensen 

Fraværende Lederrep:        

-        

 

Stestrup Børnegård: 

Louise Vulpius 

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. Budget 2020  
 

18.35   
• Gennemgang af budget 2020 v/ adm. Maj-Britt Christoffersen 

• Gennemgang af afledte konsekvenser, som følge af faktorer der påvirker 2020, herunder 
tilpasning af personaleressourcer i forhold til børnetal. 

 
Faktorer som påvirker budget 2020: 

• Børnetallet, (som generelt er faldende) 

• Realisering af den politiske beslutning om en pædagogisk leder ved hver matrikel 

• Effektivisering på ledelse og administration (gældende politisk beslutning truffet for år 
tilbage)  

 
Gennemgået. 

3. Reducering af bemanding i  
       Område Kildedams  
       Ressourcecenter.  

19.15 Som følge af generelt faldende børnetal i Område Kildedam, indstiller ledelsen forslag til besty-
relsen om at tage stilling til at reducere Ressourcecenterets bemanding, med et årsværk. 
Forslaget begrundes i, at en opretholdelse af den nuværende bemanding på tre årsværk, vil be-
tyde en øget service for andelen af børn i udsatte positioner, når børnetallet falder generelt.  
 
Bestyrelsen for Område Kildedam besluttede at opnormerede ressourcecenteret indenfor egen 
budgetramme, med et årsværk i 2018. En reducering af ressourcecenteret med et årsværk, bety-
der at Område Kildedam er tilbage på det oprindelige niveau som er gældende for hele Holbæk 
kommune, i forhold til ressourcepædagogers understøttelse af børn i udsatte positioner. 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget. 

4. Budget 2020, endelig god-
kendelse 

20.00 På baggrund af behandling af pk. 2 og 3, indarbejdes evt. ændringer forud for endelig godken-
delse af budget 2020.  

 

Budget 2020 er vedtaget jf. præsentationen fremlagt under pk. 2. 



   

 

   

 

:// Godkendt budget 2020 

5. Evt. 20.30 • Orientering om Folkeskolekonference, d. 15.1.2020 

• Orientering om Frokostordning 2021/2022 

 

6. Punkter til næste møde. 

 

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

7. Næste møde:  25.3.2020 i Stestrup Børnegård 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Afbud meldes til områdeleder. 
 


