Referat fra institutionsrådsmødet den 29. maj 2007.
Deltagere:
Bestyrelsesformændene fra dagtilbuddene i Rudersdal, Børne- og Skoleudvalgets formand Jens Ive,
direktør Henning Bach Christensen, områdechef Dorte Bloch og leder af konsulentteamet Britta
Bartelt (referent).
Ad.1. Jens Ive bød velkommen
Han orienterede om, at der udover dette møde vil blive afholdt et orienteringsmøde med KL for de
selvejende institutioner den 4. juni. Han henstillede derfor til, at spørgsmålene på dette møde ville
omhandle generelle spørgsmål til notatet om den nye struktur.
Ad.2 Det reviderede kommissorium og forretningsordenen for Institutionsrådet.
Det reviderede kommissorium og forretningsorden for Institutionsrådets arbejde blev godkendt.
Ad. 3 Områdestruktur
Dorte Bloch orienterede om notatets indhold.
Modellen for forældrebestyrelser blev drøftet, herunder forældrebestyrelsens sammensætning og det
enkelte hus`s repræsentation. Der blev spurgt til, om der kan etableres et forældreråd i hvert hus.
Dorte Bloch svarede, at det lovgivningsmæssigt er muligt. I forbindelse med udarbejdelse af notatet
har det været vigtigt at sikre, at den daglige leder, der skal afgive ledelsestid til institutionslederen,
ikke skal deltage i samme antal møder som hidtil. Der blev tilkendegivet bekymring for, hvorvidt
den daglige leder kan løfte opgaverne med den reducerede ledelsestid.
Der var synspunkter fra bestyrelserne på, at det demokratiske islæt/forældreindflydelsen vil blive
forringet med en forældrebestyrelse for alle husene. Dorte Bloch tilkendegav, at forældrene allerede
i dag skal vedtage principper og mål, men at det er personalets ansvar at omsætte målene til
handleplaner og praksis.
Jens Ive svarede, at der kan laves mange forældreundergrupper, uden at det bliver et formelt organ.
Der blev tilkendegivet bekymring for, om institutionerne kan fastholde deres særkende, og hvordan
dette ville blive understøttet. Dorte Bloch henviste til, hvad der står beskrevet i notatet.
Der var en drøftelse af kompetence- og funktionsbeskrivelsen mellem lederen og den daglige leder
herunder delegation af opgaver fra institutionslederen til de daglige ledere. Det fremgår af notatet,
at institutionslederen må lægge eksempelvis beløb til vikar og materialer. Samtidig skal det sikres,
at der ikke bliver delegeret for mange opgaver til den daglige leder. Jens Ive svarede, at det vil være
en proces, der skal udvikles i de enkelte ledelsesteam.
Det blev drøftet, om det fortsat vil være muligt at have et samarbejde mellem selvejende og
kommunale institutioner i forhold til blandt andet skolen i distriktet. Jens Ive tilkendegav, at dette
samarbejde vil kunne fastholdes, hvis de involverede ønsker det.
Der var en længere debat om evaluering. Hvordan vil forvaltningen måle på, om projektet lykkes og
bevæger sig i retning af de opstillede mål. Nogle mente, at der bør være en status af situationen fra
før etableringen af områdestruktur, nogle af der skal opstilles meget stringente målbare mål og
andre igen, at der er opstillet for mange mål i det udsendte materiale.

Det blev tilkendegivet, at det havde været ønskeligt, at kommunen havde fastlagt politik og
målsætninger for området – så man som forældre vidste, hvad der overordnet skulle styres efter.
Jens Ive tilkendegav, at vilkårene ved kommunesammenlægningen er, at alt ikke kan være på plads
fra starten. Der er i sammenlægningsudvalget vedtaget en midlertidig politik på dagtilbudsområdet,
og det er hensigten, at der i efteråret skal udarbejdes en ny politik og nye målsætninger for området.
Jens Ive tilkendegav, at områdeledelsesprojektet og formulering af en ny politik og målsætninger er
to adskilte processer.
Der blev stillet spørgsmål til de økonomiske beregninger. Jens Ive svarede, at der regnes i
budgetter i faste priser, og at fremskrivningen kommer oveni jf. KL`s udmeldinger herpå.
Dorte Bloch sagde, at hun ville tage de faldne bemærkninger med tilbage til overvejelse en gang
mere.
Der blev spurgt til finansiering af kontorfaciliteter, samt om institutionernes nuværende budgetter
selv skal finansiere de kommende udgifter.
Dorte Bloch svarede, at hun forventer, at der tilføres ressourcer udefra til etableringen, og at den
fremtidige drift skal finansieres fremadrettet af institutionens eget budget.
Der var en drøftelse af fleksibilitet, kapacitet og økonomi – herunder en opfordring til, at småbørn
og vuggestuebørn tildeles samme personaleressource.
Dorte Bloch svarede, at der er igangsat en undersøgelse af det fremtidige kapacitetsbehov på
baggrund af en nyudarbejdet befolkningsprognose. Som konsekvens af den ændrede tildeling af
ledelsestid vil der i efteråret blive udarbejdet en ny flexmodel . Forvaltningen skal udarbejde en
normeringsmodel med indbygget fleksibilitet, så institutionen kan tilpasse sig efterspørgslen. Der er
afsat en pulje til bygningsmæssige forbedringer, som skal understøtte bygningsmæssige ændringer,
der fremmer fleksibel børneindskrivning.
En forælder tilkendegav, at deres institutionsbestyrelse vil rette henvendelser til ministeriet for at
høre om lovligheden i den fremlagte model for forældreindflydelse.
Der blev ligeledes tilkendegivet, at det er positivt med en professionalisering af ledelsen og
forældrebestyrelsesarbejdet. Det er godt at få styrket den pædagogiske indsats.
Der blev spurgt til, hvorvidt der kunne ske flytning af personalet til et andet hus. Hertil svarede
Dorte Bloch, at det er muligt. Udgangspunktet er imidlertid, at børn har behov for faste, stabile
voksne, de kan skabe en tæt relation med. Det er vigtigt for børnenes udvikling og trivsel!
Intentionen er derfor ikke, at ansatte skal flyttes rundt, men at man ved langvarigt fravær, eller
langvarigt ledige stillinger kan være nødt til at bede ansatte om at flytte hus.
Der blev spurgt til, hvor meget bestyrelsen vil få indflydelse på fordelingen af den økonomiske
ramme? Hertil svarede Dorte Bloch, at det i loven er fastlagt, at forældrebestyrelserne fastlægger
principper og godkender anvendelsen af den årlige budgetramme.
Jens Ive fortalte, at den videre proces nu er, at bestyrelserne har indtil den 20. juni til at indgive
udtalelser til notatet om den nye struktur. Forvaltningen vil opsamle tilkendegivelserne, og de vil
blive vedlagt, når sagen genbehandles i august.
Ref.Britta Bartelt

