
6. september 2021 
  

Forældrebestyrelsesmøde  

Holbæk By dagtilbud 

 
Mandag den 6. september 2021 kl. 17.30 – 20.00   

Sted:  Absalonskolens store mødelokale 
Deltagere: Bestyrelsen Holbæk By Dagtilbud 
Afbud:  
Referent: Trine 

 
Pictogrammer 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 
 

Dagsorden: 

  

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

Fremstilling 
 

Referat 
 

Opfølgning Rikke præsenterede og uddybede dagsorden for aftenens møde. 

 

     

2.  Orientering fra Mathis (konstitueret formand) 
 
17:35 – 17:45 

Fremstilling   

Referat Mathis er ny som konstitueret formand, men har set det som en god og interessant start.  
2/9-21 deltog Mathis i borgermøde vedr. budget 2022. Der var en oplevelse af at de 
effektiviseringer der er foretaget på dagtilbud, er med til at financierer nogle af læring og 
trivsels andre udgifter. 
Der var et spørgsmål til hvordan man kan se minimumsnormeringer i budgetter. Det er 
efterfølgende blevet besvaret. 
Mathis oplever at dialogen mellem bestyrelse og det politiske system er blevet bedre den 
tid han har været med.  



Mathis har et ønske om at sætte fokus på kommunikationen/dialogen mellem bestyrelse 
og den øvrige forældregruppe i dagtilbud Holbæk By. Som en del af det skal det 
undersøges om der kan oprettes et direkte tlf nr til bestyrelsesformanden. En mail kunne 
ligeledes være en mulighed.   

Opfølgning 
 

 
 
 
 

  

3.  Styrelsesvedtægter og forretningsorden 
 

18:10-18:30 

Fremstilling Gennemgang af styrelsesvedtægterne og forretningsordenen (vedhæftet). 

• Forretningsordenen peger på en række faste punkter til dagsordenen. Vi drøfter om 
det giver anledning til ændringer? Punkterne er beskrevet i punkt 5.   

• Tavshedserklæring gennemgås og underskrives af alle nye medlemmer. 

• Der er foreslået en møderække - giver det anledning til ændringer? 
              Tirsdag den 9. november 2021, onsdag den 19. januar 2022, torsdag den 10. 
              marts 2022 og mandag den 6. juni 2022. 
 

Referat De tilstedeværende deltagere til mødet har alle stiftet bekendtskab med 
styrelsesvedtægterne og derfor blev styrelsesvedtægterne gennemgået hurtigt. 
 
Opmærksomhedspunkter fra styrelsesvedtægten: 

- Samarbejdet med skolernes bestyrelse efter at skolestrukturen er ændret (§9). 
- Årligt forældremøde vedr. læreplaner (§6) 
- Indstillingsret til ansættelse af pæd. personale (§8) 
- Flere af punkterne i § 8 er ikke gældende alle år.  
- Forretningsorden for forældreråd (§10) 

 
Styrelsesvedtægten er udarbejdet og godkendt af udvalget for læring og trivsel og gælder 
for alle dagtilbudsområder. Den er senest opdateret i 2017. Der er et ønske om at 
styrelsesvedtægten opdateres, da den på flere punkter er forældet.  
 
Forretningsorden for dagtilbud Holbæk By: 
Vi skal drøfte nedenstående punkter 

- §11 – ”personligt til stede” gælder også hvis deltager er med online. 
- §8 – ”Zoom” skal ændres til ”online” 
- § 14 – vi sletter Nyt fra børnehusene da det ikke bliver læst. 

Rikke tilretter og sender udkast til godkendelse ved næste møde.  
 
Referat fra bestyrelsesmøde skal fremover lægges på vores hjemmeside og AULA når det er 
godkendt. 

Opfølgning  



 
 
 

     

4. Bestyrelsen konstitueres  

Fremstilling Medlemmerne i bestyrelsen præsenterer sig og fortæller om ønsker og forventninger til 
bestyrelsesarbejdet. Derefter vælges formand og næstformand. 
Drøftelse af visioner og ønsker til vores fremtidige arbejde for den samlede bestyrelse. 
Hvilke initiativer ønsker bestyrelsen i forhold til den øvrige forældregruppe? 
Hvordan kan bestyrelsens arbejde blive tydeligt og kommunikeret ud hensigtsmæssigt? 

Referat  Mathis (Bispehøjen) er valgt som formand og Jørgen (Skovhuset) som næstformand. 

Opfølgning 
 

 
 
 

 

 

5. Overblik Holbæk By Dagtilbud 
 
18:45 - 19:05 

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

• Økonomi 
• Børnetal 
• Personaleinfo  
• Måltal sygefravær 
• Nyt fra Børnehusene – nyhedsbrev udsendt sammen med dagsordenen 

Referat Økonomi: Bestyrelsen fik præsenteret en oversigt over den forventede økonomiske 
udvikling i forhold minimumsnormering hen i mod 2024.  
Vi er blevet bedt om at udsætte ansættelser til næste år og i den forbindelse står vi med 
en ledig lederstilling på det administrative område, en ledig pædagogisklederstilling 
(Holbæk Have) og leder af ressourcecenteret. Alle tre stillinger vil blive løst på anden vis 
frem til årsskiftet.  
Samlet set ser det ud til, at vi går ud af året med et overskud, primært fordi det ikke har 
været muligt at ansætte kvalificerede til de ledige pædagogstillinger, der har været hen 
over sommeren. 



Bestyrelsen har anmodet om at den forkortede åbningstid kan fordeles over flere end 5 
huse. Det har vi ikke fået medhold i. Bestyrelsen vil ikke pege på hvilke børnehuse der 
skal reduceres i lukketid og derfor går opgaven tilbage til administrationen.  
Bestyrelsen havde ligeledes ønsket ikke at benytte det nye skemalægningssystem og det 
har vi fået ok til. Vi skal dog stadig undvære den forventede besparelse. 
 
Børnetallet: det er stigende og vi er derfor på jagt efter flere pladser. Det er primært 0-2 
års pladser der er behov for. 
 
Sygefravær: Det har ikke været muligt at få tabellerne ud af systemet så det kan 
præsenteres for bestyrelsen. Det almene sygefravær ligger inden for rammen. 4 
børnehuse er ramt at langtidsfravær. 
 
Nyt fra børnehusene: Det sidste sendes ud med referatet og derefter holder bilaget 
pause.  

Opfølgning 
 

 
 
 

  

6. Forældreundersøgelsen 

Fremstilling Hvad kan vi læse ud fra forældreundersøgelsen? - Og hvad giver det anledning til af 

eventuelle initiativer? 

Hvad kan vi tolke ud fra nuværende og forrige forældreundersøgelse? Er billedet det 

samme eller har svarene ændret sig? 

Referat Den samlede undersøgelse adskiller sig ikke væsentligt fra undersøgelsen udarbejdet i 
2018. Hvis noget skal trækkes ud, vil det handle om kommunikation mellem forældre og 
børnehus. 
Bestyrelsen anbefaler at forældrerådet drøfter egen undersøgelse lokalt. 

Opfølgning 
 

 
 

  

7. Den gode sammenhæng i barnets liv 

Fremstilling Som tidligere orienteret har der været et samarbejde i gang med skolerne 

(Bjergmarkskolen, Absalonskolen og Orø Skole) om ”den gode sammenhæng dagtilbud og 

skole”. Med udgangspunkt i forskning og erfaring fra området har vi lavet et årshjul og 

beskrevet forskellige initiativer. Disse initiativer skal understøtte at barnet oplever en god 

og tryg sammenhæng fra børnehave til skole og både fagligt og socialt kommer godt fra 

start. 



Et vigtigt perspektiv ind i samarbejdet om de gode sammenhænge er fra jer forældre. 

Hvad er I optaget af, og hvad finder I vigtigt for jeres børn? 

 

Sammenhænge i barnets liv er andet og mere end samarbejde med skolen. 

Sammenhænge starter allerede fra hjemmet til dagpleje/vuggestuen og senere i skiftet fra 

vuggestue og dagpleje. Dette er et tema vi også er undersøgende på og drøfter i MED-

udvalget.  
 

Referat udsat 
    

Opfølgning 
 

 
 
 

   

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

Fremstilling  

• Gennemgang og eventuel ajourføring af forretningsordenen for 
forældrerådene i de enkelte børnehuse. Til inspiration laver Rikke et udkast til 
en forretningsorden for forældrerådene.  

• Overordnet gennemgang og evaluering af den pædagogiske læreplan 

• områdelederens årlige gennemgang af områdeinstitutionens arbejde. 
 
 

Referat 
 

Opfølgning 
 

 

 


