
25. februar 2022 
  

Forældrebestyrelsesmøde  

Holbæk By dagtilbud 

 
Torsdag den 10. marts 2022 kl. 17.30 – 20.00 - der serveres sandwich til mødet 

Sted:  Absalonskolens store mødelokale 
Deltagere: Bestyrelsen Holbæk By Dagtilbud 
Afbud:  
Deltagere:  
Referent: Ann-Charlotte 

 
Piktogrammer for effektiv mødeafholdelse: 

  Punktet kræver din deltagelse, her taler eller debatterer vi      

  Dette er blot en præsentation til din orientering      

  Skal gennemlæses/gennemgås og kræver som regel en beslutning/ afstemning 
 

Referat: 

1. 

  

Velkomst og gennemgang af mødets forløb  
 
17:30 – 17:35 

Fremstilling Mathis byder velkommen 

Referat Mødet holdes på teams. 
Der er afbud fra Sara, Hanne, Julie og Sisse. 
Anders fra Villa Kulla deltager for sidste gang da hans søn, Karl stater i skole. Tak til 
Anders for det gode samarbejde og arrangement.  
Velkommen til Rune, som overtager posten for Anders : - ) 

Opfølgning 
 

 

2. 

     

Orientering fra Mathis (formand) og Rikke (sekretær) 
 
17:35 – 17:45 

Fremstilling • Kvalitetsrapport for det samlede dagtilbudsområde er under udarbejdelse 
og bliver præsenteret 9. marts på udvalgsmøde. Rapporten skal blandt 
andet danne løftestang for den videre dialog om indsatser fra politisk hold. 
Oplægget kan læses i den politiske dagsorden 



• Kontakt fra Katrinedals bestyrelse om tildeling i budget til materialeindkøb 
for dagplejen. De ønsker et fælles skriv rettet mod udvalget med ønsker om 
en større tildeling. 

• Der er igangsat proces om evaluering af de adm. centre og denne 
organisering  

Referat Dette punkt udsættes til aprilmødet da materialet ikke er klart endnu. 

 

Vi er blevet kontaktet af Katrinedals bestyrelse omkring et meget stramt budget for 

dagplejen, dette hører vi nærmere om. 

Der er sat en proces i gang og indkaldes til møde med bl.a. det administrative center. Trine 
og Ann-Charlotte deltager på vegne at de pædagogiske ledere.  

Opfølgning 
 

 
 

3. 

 

Overblik Holbæk By Dagtilbud 
 
17:45 - 18:05 

Fremstilling Nedenstående er faste punkter på bestyrelsens dagsorden. Områdeleder præsenterer 
status for hvert enkelt punkt: 
 

• Økonomi 
• Børnetal 
• Personaleinfo  
• Måltal sygefravær (udleveres til mødet) 

 
Ole Jeppesen og Cille Cebula (begge ansat i det adm. center Holbæk By) deltager for en 
præsentation af det afsluttede regnskab for 2021.  
Hvordan kom vi ud af budgetåret? 
Efterfølgende et oplæg til budget 2022 og fordeling til børnehusene.  
Dagplejens budget er i denne sammenhæng et mere fastlåst budget, hvor der ikke er så 
mange muligheder for prioriteringer. 
 
Ole og Cille vil også fortælle om børnetal, ventelister og hvilke forventninger, vi har til 
det stigende børnetal. 
 

Referat Ole og Cille gennemgår det samlede budget for distriktet. 
Regnskabsår 2021: Det ender ud i et underskud på 1.479 mill. bl.a. grundet manglende 
refusioner der kommer ind i det nye regnskabsår. 
Budget 2022: Her er der i år 1.140 mil mindre bl.a. grundet mistet matrikelbeløb da 
Stormøllen og Munkevænget er lagt sammen, prisfremskrivning, ændring i børnetal 
m.m. 



Covid-19 udgifter: Her er der et underskud på 1.479 mil som skal findes på andre 
områder. 
Budgettet er politisk besluttet og sætter serviceniveauet, derfor bestræbes det at det 
tildelte budget bruges så det ender så tæt som muligt på 0 kr. 
For mere information, se medsendte slides fra Ole og Cille.  

Opfølgning  

 
 

4. 

   

Samarbejde og sommermøde med bestyrelserne fra Bjergmarksskolen og 

Absalonskolen/Orø 

 

18:20-18:45  

Fremstilling Bjergmarkskolen og Absalonsskolens bestyrelser har takket ja til invitationen fra os om 
et samarbejde.  
Udgangspunktet er et sommermøde som vi planlægger og står for. 
Hvad kan vi have af gode ideer til et sådan tværfagligt møde? 
Vi har tidligere talt om værdien i en sammenhæng i barnets liv fra dagtilbud og skole, 
der skal understøtte den bedste skolestart for barnet.  
Hvordan kan vi italesætte dette for skolernes bestyrelsen og hvilke forventninger har vi 
til samarbejdet? 

Referat  Mathis inviterer de to formænd fra Absalon og Bjergmarkskolens bestyrelse til et 
formøde i Bispehøjen for at drøfte ideer og forslag til hvad der er givende at tage op på 
et fælles møde. 
Nogle af de ting der bliver drøftet på vores møde, er overgangen til SFO.  
Hvad vægtes der ved overgangen til SFO, hvad har skolebestyrelsen af overvejelser 
omkring venskaber, trivslen og at være en del af fællesskabet m.m. 
 
Der drøftes at det fælles møde eksempelvis kunne være et lidt mere uformelt 
sommermøde, hvor der stilles nogle punkter op til debat. 

Opfølgning  

 
 
 

5. 

  

Reviderede udkast til forretningsordenen for forældrerådene  

 
18:45-19:10   

Fremstilling Det reviderede udkast til forretningsordenen drøftes og rettes til inden endelig 
beslutning. 

Referat Forretningsordenen er godkendt. Super med de ting der er skrevet ind med rødt. 
Den bedes gennemgås på næste forældrerådsmøde ude i husene, så forældrene ved 



hvad arbejdet består i. 
Den sendes ud med referatet og sættes på AULA og hjemmesiden. 
Ann-Charlotte beder Heidi Gry om at lægge det ud på AULA og hjemmesiden. 

Opfølgning 
 

 
 
 

6.. 

      

Præsentation af effektiviseringsforslag beskrevet i MED, bestyrelse 

og ledergruppe  
 

19:10-19:30   

Fremstilling Rikke har været runden rundt i bestyrelsen, MED-udvalg og ledergruppe og har lavet et 

skriv om effektiviseringsforslag fra Holbæk By Dagtilbud. 

Rikke præsenterer notatet på mødet.  

Bestyrelsen tager stilling til, om den ønsker at være medunderskriver på alle forslag 

eller udvalgte.  

Referat Efter nogle drøftelser omkring ovenstående, besluttes det at bestyrelsen gerne vil være 
medunderskriver da vi står stærkere samlet.  
Alle er enige om at det er et fint skriv med nogle gode pointer.  

Opfølgning 
 

 
 

7. 

   

Børnetal og kapacitet i Holbæk By Dagtilbud 

 
19:30-19:55  

Fremstilling Kapacitetsrunden er i gang – forstået på den måde at Kim og Mads fra VogB (Vækst og 
bæredygtighed), Mia fra LAER (Læring og Trivsel) og Rikke er på besøg i alle børnehuse for 
at kvalificere de opmålinger der har været. Det skal munde ud i et kvalificeret overblik 
over den nuværende kapacitet der er i børnehusene og hvor der evt. kan ske en udvidelse 
af kapaciteten. 
 
Bestyrelsen drøfter holdninger til det fysiske børnemiljø der handler om de fysiske rammer 
indendørs og udendørs. Det drejer sig bl.a. om indeklimaet, pladsforhold, inventar og 
hygiejneforhold. Et godt fysisk børnemiljø i trygge og sikre rammer giver børnene plads til 
og mulighed for at fordybe sig, og til at udforske sig selv gennem leg og bevægelse.  
 
Hvilke overvejelser har bestyrelsen for den proces der er i gang og hvad kan være vigtigt at 
tænke ind når vi taler om gode fysiske rammer og læringsmiljøer? – Når vi samtidig har 
pres på pladser i dagpleje og børnehuse. Og der er en stigende efterspørgsel på flere 
dagtilbudspladser i Holbæk By Dagtilbud. 



 

Referat Grundet pres på pladserne er man på udkig i husene for at se på løsninger så der kan 
skrives flere børn ind. 
Der forventes en stigning i børnetallet og udover det nye børnehus der skal bygges på 
Sormøllens grund, er der tale om at skulle bygge et børnehus mere. 
 
Vi drøfter hvad bestyrelsen vægter i det fysiske børnemiljø i husene. Her nævnes 
Iters/eccers som et af de pædagogiske fundamenter og at det kan være svært at efterleve 
hvis der inddrages km2 til merindskrivning af børn.  
Bestyrelsen ønsker tilført reelle km2 i form af pavilloner eller andet, i stedet for at snuppe 
noget af garderoben eller andre rum der ikke fra start er beregnet til læringsmiljøer.  

Opfølgning  

 
 
 

8. 

   

Eventuelt og punkter til næstkommende bestyrelsesmøder 
 
19:55 – 20:00 

Fremstilling  

• Overordnet gennemgang og evaluering af den pædagogiske læreplan 

• områdelederens årlige gennemgang af områdeinstitutionens arbejde. Dette 
evt. i forlængelse af præsentation af kvalitetsrapporten 

 

Referat Da Jørgen har måttet trække sig fra næstformandsposten, er der plads til at en ny melder 
sig på banen. 
Tillykke og tak til Rune som melder sig til at være næstformand.  

Opfølgning 
 

 

 


