
 

 

 

 

Konstituerende Bestyrelsesmøde for bestyrelsen på dagtilbud,  

i Område Kildedam. 

 

Torsdag, d. 20.6 2019, kl. 18.30-21.00 

Områdekontoret Hjortholmvej 9B, 4340 Tølløse 

 

Forældrerep.  Medarbejdere:  

Elletoften:  

Bjørn Krüger 

Til stede Gitte Büllow Sørensen Til stede 

Huset:  

Nadia Merth Hansen 

Fraværende Bendikte Bindslev Til stede 

Midgård:  

Andreas Casciotta 

Til stede Helle Pedersen Til stede 

Solgården: 

Anja Holst Jensen  

 Afbud   

Stestrup Børnegård: 

Louise Vulpius 

Til stede Lederrep:  

Vipperød Børnegård:  
Tania Christina Huss Randrup 

Til stede Områdeleder:                

Kaja Bonde Pedersen 

Til stede 

Ågerup Børnehus:  

Marianne Poulsen 

Til stede   

 

 



Dagsorden: Ansv. Noter/referat 

Præsentation af bestyrelsens med-

lemmer 

kbp Kort præsentationsrunde: 

• Hvem er jeg? 

• Hvad er mine forventninger til bestyrelsesarbejdet? 

Under punktet underskrives Tavshedserklæring. 
:// Tavshedserklæring 

Konstituering af bestyrelsen kbp Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.  

Formand er herefter mødeleder. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig som følger: 

Formand: Andreas Casciotta 

Næstformand: Marianne Poulsen 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

19.15 Godkendt.  

2. Fastsættelse af forretnings-
orden for bestyrelsesarbej-
det 

19.20 Ifølge styrelsesvedtægtens § 5 skal bestyrelsen fastsætte en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Styrelsesvedtæg-
ten skal som minimum indeholde bestemmelser om: 

a) Indkaldelse af suppleant 

b) Indkaldelse og afholdelse af møder 

c) Dagsordenens indhold og udformning 

d) Afstemninger og betingelser for beslutningsdygtighed 

e) Dagsordenens og referaters offentliggørelse 

f) Den obligatoriske årsberetning, og det årlige forældremøde. 

Forretningsorden 2019-20 fastsættes. 

 
:// Forretningsorden for Område Kildedam Dagtilbud 2019-20 

3. Forældreråd  20.00 Ifølge styrelsesvedtægtens § 10 skal der oprettes forældreråd i alle børnehuse, og ifølge § 10 stk. 3 er det bestyrelsen, 
som fastsætter forretningsorden for forældrerådenes valg og arbejde. 

Vedtægter for forældrerådene i Område Kildedam 2019-20 fastsættes. 

Formanden ønsker at §6 stk. 3 i vedtægterne sløjfes. 

§ 6 stk. 3 fastholdes dog, da øvrige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer ønsker § bibeholdt. 

:// Vedtægter for forældrerådene i Område Kildedams børnehuse, 2019-2020 



4. Fastsættelse af møde-
række, for bestyrelsesmø-
der. 

20.30 Møderække for bestyrelsesmøder i perioden 2019-20, udarbejdes af formand og Områdeleder. 

Møderækken udsendes efterfølgende til alle bestyrelsesmedlemmer. 

5. Orientering  20.40 • Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og skole i Område Kildedam er nu godkendt i både dagtil-
buds- og skolebestyrelse. Opgaven med at omsætte principperne til konkrete handlinger i de respektive lokal-
områder, overdrages hermed til forældrerådene. Godkendte principper og arbejdspapir til forældrerådene, er 
sendt til de pædagogiske ledere i Børnehusene. 
 
• Udvalget for Børn og Skole har gennem det seneste år gennemført en evaluering af dagtilbuds- og skole-
strukturen. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt, at vi skal arbejde med de anbefalinger, som Udvalget 
for Børn og Skole på baggrund af evalueringen er kommet med. Beslutningen betyder, at vi fastholder struktu-
ren og får et godt afsæt for at arbejde med forbedringer, der videreudvikler det faglige indhold af og samar-
bejde om dagtilbud og skoler – til gavn og glæde for alle børns læring og trivsel.  
Udvalget for Børn og Skole er kommet med fem anbefalinger og Projektudvalget for Afbureaukratisering og 
Decentralisering med seks. Et flertal i kommunalbestyrelsen godkendte alle 11 anbefalinger. Nogle af anbefalin-
gerne har sammenfald.  
 
De fem anbefalinger fra Udvalget for Børn og Skole er:  

At styrke nærledelsen på dagtilbuds- og skoleområdet  

• At styrke de lokale børnehuses og skolers særkende 
• At styrke forældre- og elevindflydelsen  
• At styrke medarbejderindflydelse  

• At justere tildelingsmodellen.  
 

De seks anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering er at arbejde med:  
o Daglige ledelse i lokalområdet - hver skoleafdeling skal have en daglig leder   

o Overgang fra dagtilbud til ungdomsuddannelse  

o Fastholdelse og efteruddannelse af uddannede medarbejdere  

o Fastholdelse og udvikling af dygtige daglige ledere  

o Tydelig ansvars- og opgavefordeling  

o Hjælp til at blive i det spor, der er lagt – politikere og ledelse skal sikre implementering og evalueringer 
af de initiativer, der iværksættes på folkeskoleområdet.  

 
Udvalget for Børn og Skole vil over de kommende år følge op på implementering af anbefalingerne. 

  
:// Principper for samarbejdet mellem dagtilbud og skole i Område Kildedam, samt arbejdspapir til forældrerådene. 



https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/familie-og-boern/2019/forbedringer-paa-dagtilbuds-og-skoleomraadet-paa-vej/  

6. Evt. 20.55  

7. Punkter til næste møde.  • Årshjul 

8. Næste møde:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Afbud meldes til områdeleder. 
 

https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/familie-og-boern/2019/forbedringer-paa-dagtilbuds-og-skoleomraadet-paa-vej/

