
 
 
 
 Vandpytten – Bestyrelsesmøde d. 6.5.20 kl. 16.30-19. 
  
Deltagere: Herdis, Ingelise, Mai, Anders, Anne Marie, Rune  

Afbud: Klaus, Philip  

Mødeleder: Rune  

Referent: Herdis og Ingelise 

 
1. Opsamling på referat fra forrige møde.  
Vi har fået oplyst, at det manglende bygningstilskud fra Hillerød kommune bliver udbetalt 

umiddelbart efter budget-tilretning i maj 2020.  

Som aftalt, er der indhentet tilbud til evt. Sundhedsforsikring for Vandpyttens personale. Prisen 

ligger mellem 26-28.000 årligt. Dette tages op igen i slutningen af 2020, hvor der skal laves budget 

for 2021.  

Grundet Corona situationen er der flere møder og arrangementer, som vi ikke har haft mulighed 

for at gennemføre. Vi samler op på disse efter sommerferien, - hvis omstændighederne tillader 

det.  

2. Kort status på genåbningen med de nye retningslinjer.  
 
I Vandpytten var vi godt forberedte til genåbningen, og de første fire uger, hvor fremmødet af 
børn var begrænset gik rigtig godt. Nu hvor de fleste børn er tilbage igen, har vi nogle udfordringer 
i forhold til ressourcer. Det betyder, at vi må justere lidt på grupper, og gruppestørrelser.  
 
Da vi planlagde genåbningen, blev vi informeret om, at der ville være mulighed for kompensation 
af merudgifter formentlig i forhold til rengøring, hygiejne og vikarer. Det ser på nuværende 
tidspunkt ikke ud til, at det bliver aktuelt i forhold til vikarerne, hvilket betyder, at vi selv skal 
dække denne merudgift. Vikarforbruget har været meget større end vi plejer, og vi er derfor 
nødsaget til at foretage nogle justeringer, som er nævnt ovenfor. Bestyrelsen godkender, at vi får 
etableret to håndvaske ved indgangen, så forældrene kan varetage denne opgave ved 
afleveringen. Bestyrelsen accepterer også, at vi kun kan garantere, at børnene tilbydes faste 
grupper i tidsrummet minimum 08.30 til 14.30, og herefter vil der være pasning på tværs af 
grupper for de børn, der er tilbage i Vandpytten, hvis der ikke er andre muligheder. Grupperne vil i 
så fald alle vaske hænder, og gå på legepladsen. Dermed sikrer vi, ikke kun et hygiejnehensyn, men 
også trivslen, så børn ikke er alene i en zone først og sidst på dagen. Herdis og Rune laver et skriv 



ud til forældrene herom.  Samtidig sendes der info ud til forældrene omkring, hvilken handleplan 
der træder i kraft, når et barn eller personale rammes af covid19.  
  
 
3. Prioritering af økonomi og personaleressourcer   
Bestyrelsen skal sikre, at vores normering er god, og at vi lever op til retningslinjerne. I de 

kommunale institutioner regner de med 5 personaletimer pr. enhed pr. uge. I Vandpytten har vi pt 

5,3 timer pr. enhed. BUBL har en vision om, at de arbejder hen imod en minimumsnormering på 3 

børn pr. voksen i vuggestuen og 6 børn pr. voksen i børnehaven. Disse to måder at beregne 

normeringer på er svære at sammenligne.  

Regeringen har sendt tilskudsmidler ud til kommunerne for bedre normeringer i 2020. Hillerød 

kommune har modtaget 4,5 million, men de er ikke forpligtet til at dele med de private 

institutioner i denne omgang. Vi vil derfor se på mulighederne for at finde midler, så vi stadig har 

en bedre normering end de kommunale, men vi ved også, at sammensætningen af personalet, 

uddannelse og ledelse har en stor betydning. I Vandpytten har vi pt 71 % uddannede pædagoger, 

hvilket er højt.  

Hvis vi vil leve op til BUPL’s ønske om ønske-normeringer vil det koste mellem 200.000 og 300.000 

om året (25 timer om ugen). 

Der afsættes ekstra tid til bestyrelsesmøde med budgetplanlægning i slutningen af 2020.  

 
4. Gennemgang og revision af forretningsorden og kompetencematrix  
Bestyrelsens forretningsorden og kompetencematrix er vigtige arbejdsredskaber for bestyrelsen 

og disse har behov for et gennemsyn/tilretning. Rune laver et nyt udkast til forretningsorden, som 

efterfølgende sendes ud til gennemlæsning i bestyrelsen. Der laves en bestyrelsesmappe til nye 

medlemmer, som også gennemgås mere detaljeret på det første møde efter valget.  

 
5. Regnskab/Budget 
 
Regnskab 2019 er godkendt og underskrevet. Regnskabet viser et underskud på 153.940,80, 
hvilket især er forårsaget af vores vandskade i 2019. I denne periode var der færre udgifter til 
forplejning, men disse blev i stedet brugt på flere pædagogiske aktiviteter og udflugter til børnene. 
Vi skulle selv betale for genetableringen af lokalerne, og det blev besluttet, at vi kunne bruge 
75.000 til dette. Vi var nødt til at ansætte flere hænder i den periode, hvor vi skulle dække vagter 
på to matrikler, hvor arbejdsrutiner blev mere tidskrævende og sygefraværet var markant højere. 
Derudover var der en barsel, som vi ikke kendte til under planlægning af budget 2019. Hillerød 
kommune skylder os manglende bygningstilskud på ca. 130.000kr, som forventes at blive udbetalt 
juni 2020, men det er der ikke taget højde for i regnskabet.  
 
Vi kontakter Danske Daginstitutioner for at indfri vores driftsgaranti, så vi fremover sparer 33.000 i 
renter om året, samt indbetaling af ca. kr. 70.000 på driftsgarantien 
 



6. Generalforsamling  
Vi forventer, at der bliver afholdt valg til bestyrelsen i august. Dato meldes ud, når vi 

kender til de næste faser af genåbningen.  

 
Punkt til næste bestyrelsesmøde:  

• Årshjulet for bestyrelsen samt trivselsmåling  

• Forældretilfredshedsundersøgelse 

 


