
18. maj 2022 
  

Forældrebestyrelsesmøde  

Holbæk By dagtilbud 

 
Onsdag den 8. juni 2022 kl. 17.30 – 20.00 - der serveres sandwich til mødet 

Sted:  Absalonskolens store mødelokale 
Deltagere: Bestyrelsen Holbæk By Dagtilbud 
Afbud: Ann-Charlotte, Rune, Negar 
Deltagere: Mathis (Bispehøjen/formand), Morten (medarbejder), Lene (medarbejder), Pernille (Sofiehaven), 
Rikke (områdeleder), Lizzie (medarbejder), Trine (leder), Julie (Skovhuset), Hanne (Eventyrlunden), Sara 
(Holbæk have), Betul (Elverhøj),  
Referent: Trine 

 
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 Velkommen til flere nye medlemmer, som er trådt til midt i perioden, da andre har 
måtte forlade deres post.   

Opfølgning 
 

 

2. 

     

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

Fremstilling • Status på Kalenda (mødeplanssystem en del af sidste års 
effektiviseringsforslag) 

• Dette års effektiviseringer 

• Beslutning om organisering af de adm. centre  



Referat Kalenda: 

Rikke gav en status på økonomi og praksis omkring Kalenda. Bestyrelsen i Holbæk By sagde i 

sin tid nej til Kalenda og ville i stedet betale sig ud af den effektivisering. De tre øvrige 

områder er startet op med Kalenda og Holbæk By´s ledergruppe har fået mulighed for at få 

intro til systemet.  

Det har efterfølgende vist sig at det økonomiske grundlag ikke er som forventet. 

Effektiviseringen var tænkt skulle komme på at spare på ledelses tid, men det ser ikke ud til 

at være virkeligheden. Dertil har det vist sig, at licensen er dyre end det vi havde før.  

Det økonomiske overblik i forhold til årsnorm er:  

Forventet effektivisering (som handlede om at leder ville spare tid): 257.000 

Off-data licens (nuværende system) –  ca 45.000kr 

Kalenda licens -  ca 125.000kr 

Bestyrelsen anerkender ikke præmissen for effektivisering (som både handlede om tid og 

penge) og undre sig over at det ikke var undersøgt tilstrækkeligt og fastholder foreløbig et 

nej til det nye system. 

Bestyrelsen stiller sig undrende over for at ledergruppen (og nogle medarbejdere) har brugt 

tid på at deltage i workshop og (for nogle børnehuse) er startet op i et system der ikke var 

besluttet skulle bruges i vores område. 

Bestyrelsens beslutning betyder at alle børnehuse skal stoppe med brug af Kalenda. 

 

Nye effektiviseringsforslag: 

Det er nu der er mulighed for at komme med forslag til effektivisering. De 

effektiviseringsforslag der kan komme i spil, vil blive sendt i høring fra august 2022. Det 

forventes at vi skal effektivisere for omkring 70.000 i det samlede dagtilbudsbudget. 

 

Ny administrativ organisering for dagtilbud og skole: 

Pga ny skolestruktur er der, stillet forslag om anden organisering af de 4 administrative 

centre. Forslaget går på, der fremadrettet skal være tre administrative centre der skal 

servicere den 11 skoler og at alle dagtilbud skal serviceres af ét samlet administrativt center. 

Det er endnu ikke offentlig gjort hvor de administrative centre skal placeres. Den endelig 

beslutning ligger i direktionen og meldes ud torsdag den 9. juni kl 12. 
 

Opfølgning 
 

 
 



3. 

 

Overblik Holbæk By Dagtilbud 
 
17:45 - 18:00 

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

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

 
 

Referat Hvis vi fortsætter som forventet i forhold til vores indkomst og udgift, vil området være 
tæt på nul når budgetåret er omme.  
 
Børnetallet er stigende i Holbæk By. Der arbejdes på at udvidekapaciteten ved 
midlertidige løsninger på flere lokationer i Holbæk By. Udover det byggeri der er i 
proces (Ny Munkevænget) er det på tale, at det skal bygges et børnehus mere.  
 
I Orø skole/børnehus skal der ansættes ny leder. Huset er en del af Absalonskolen, men 
omkring 0-6års delen er der tæt samarbejde med dagtilbud Holbæk by. 
 
Måltal for sygefravær: der er flere børnehuse der ligger højere end forventet i forhold 
til sygefravær. Det er noget der er en skærpet opmærksomhed på fra ledelsen- og 
MEDudvalget. 

Opfølgning  

 
 

4. 

   

Samarbejde og sommermøde med bestyrelserne fra 

Bjergmarksskolen og Absalonskolen/Orø v/Mathis 

 

18:00-18:15 

Fremstilling Mathis orienterer fra møde med de 2 formænd fra Absalonskolen og Bjergmarkskolens 
bestyrelser.  
Hvad er der besluttet vedr. det fremadrettede samarbejde og et evt. fælles 
sommermøde? 
Hvilken rolle skal områdebestyrelsen spille? 

Referat Der er positiv tilkendegivelse fra de to skolebestyrelser om at indgå i et samarbejde 
med vores bestyrelse. Der er endnu ikke fastlagt en dato for møde, men der er enighed 
om at f.eks overgange vil være et oplagt emne til fælles møde.   

Opfølgning Mathis og de to øvrige formænd skal tage initiativ til fælles møde. 

 



   PAUSE OG SANDWICH 
 
 

5. 

  

Modtagelse af børn fra Ukraine 
18:30-18:45   

Fremstilling Status d.d.  (18. maj 2022) er der indskrevet 3 børnehavebørn i Holbæk By Dagtilbud. 
Børnene er indskrevet i Bispehøjens Børnegård og Villa Kulla. Trine og Ann-Charlotte 
fortæller, om de erfaringer de har gjort sig for nuværende.  
Børnene fra Ukraine indskrives på lige vilkår som alle andre, hvilket betyder, de 
garanters pladsgaranti efter op til 3 måneder. Ønskes særlig børnehus skrives man på 
venteliste.  
Bestyrelsen drøfter om der er særlige forhold, hensyn der bør gøres gældende vedr. 
modtagelse af børn fra Ukraine. 

Referat Der er ikke behov for yderligere tiltag i forhold til modtagelse af ukrainske børn. 

Opfølgning 
 

 
 
 

6.. 

      

Byggeprocessen vedr. det nye børnehus 
18:45-19:00   

Fremstilling Der har siden sidst været afholdt inspirationstur med besøg i 4 (forholdsvis) nybyggede 

børnehuse i København og Holbæk. Der har ligeledes været afholdt workshop 1 med 

drøftelse af ønsker og forventninger til det nye børnehus.  

I de drøftelser indgår blandt andet børnenes, forældrenes, pædagogernes og det 

byggetekniske perspektiv, samt krav og ønsker til bygningens indretning og udearealer. 

Lokalrådet og leder fra Spiretårnet (specialbørnehave) er ligeledes repræsenteret 

Der afholdes en opfølgende workshop 2. 

Bestyrelsen forholder sig til processen og evt. bidrag og ønsker Mathis/Rikke kan bringe 

med til kommende workshop. 

Referat Det nye børnehus skal bygges på den grund hvor Stormøllen boede.  
Legestuen for dagplejen vil blive på grunden mens der bygges.  
Det har været en fin proces i forhold til at få planlagt det nye byggeri. Både børn, 
personale, forældre, bestyrelse og ledelse har været involveret i projektet. Ligeledes 
har lokalråd m.m. været inviteret med ind i processen.  

Opfølgning Mathis kan ikke deltage i næste workshop (næste uge), så hvis en anden fra bestyrelsen 
vil deltage, skal de melde sig til Rikke. 

 



 

7. 

   

Præsentation af de sidste par års udvikling på dagtilbudsområdet og de 

kommende fokusområder 

- Temadrøftelserne (med grønt) drøftes evt. også i 
forældrerådene 

19:30-19:55  

Fremstilling Med udgangspunkt i kvalitetsrapport 2022 fra dagtilbudsområdet i Holbæk, præsenterer 
Rikke highlights fra rapporten. Samme oplæg som udvalget for Børn og Skole er 
præsenteret for ved udvalgsmøde den 4. maj 2022. 
 
https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/1b1b527a-1c64-4fa6-8960-
7116c54c5ac9/?redirectDirectlyToPdf=false 
 
Udvalget for Børn og Skole har valgt nedenstående emner for de fremadrettede 
drøftelser: 

• Deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner 

• Børneperspektiver og børnefælleskaber 

• Pladskapacitet 

• Normering og rekruttering af uddannet personale 
 
Nedenstående er udpluk fra udvalgets dagsorden 4. maj 2022, punkt 39 ”Beslutning om 
temadrøftelse på dagtilbudsområdet” 
 
I forhold til det videre arbejde med temaet om at øge deltagelsesmuligheder for 
børn i udsatte positioner, er det Fagcentrets vurdering, at arbejdet kræver en 
kortlægningsfase og en udviklingsfase. I forløbet planlægges med dialogmøder 
med bred deltagelse af relevante aktører, foruden forældrebestyrelser, 
medarbejdere, ledere og politikere, som skal bidrage til at udvikle nye 
kvalificerede og innovative løsninger til gavn for børnene. 
 
Som bestyrelse drøfter og forholder vi os til, hvilken rolle og input vi kan have til de 
kommende temadrøftelser. 

 

Referat Opmærksomhedspunkter fra drøftelsen i bestyrelsen: 
Der er en opmærksomhed på fordeling af børn i udsatte positioner i huset. 
Mildepladser er en god ide, men der er for få af dem og de er placeret uhensigtsmæssigt 
for familier i yderområderne.  
Der stilles spørgsmål ved fordeling af pædagog / medhjælper, da PA (uddannede 
medhjælpere) tæller med som pædagog. 
 
Bestyrelsen ser frem til at blive inviteret med ind i dialogen så tidlige som muligt. 
 
Punktet skal drøftes igen på næste møde. 

Opfølgning Vi skal afdække hvor stor en andel af de uddannede medarbejdere der er pædagoger og 
hvor mange der er PA/PGU uddannede. 

https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/1b1b527a-1c64-4fa6-8960-7116c54c5ac9/?redirectDirectlyToPdf=false
https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/1b1b527a-1c64-4fa6-8960-7116c54c5ac9/?redirectDirectlyToPdf=false


 
 
 

8. 

   

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

Fremstilling  

• Overordnet gennemgang og evaluering af den pædagogiske læreplan 
 

Referat   

Opfølgning 
 

 

 


