
 

  

Åbningstid 

Mandag-onsdag kl. 10-15 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 

 

4. august 2014 
 
Sagsbehandler: 

Dorte Bloch Olsen 

DBL@rudersdal.dk 

Tlf. 46 11 43 10 

Mobil 72 68 43 10 

 

Børneområdet 
Børneområdet 

administration 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

 

Ejerne af de private institutioner beliggende 
I Rudersdal Kommune 
Sommerfuglen, Tryllefløjten, Gyngehesten,  
Montesorri Børnecenter, Rønnebærhuset 

Referat fra årligt møde mellem de private institutioner, 
puljeordninger og Børneområdet i Rudersdal Kommune den 
18. september kl. 17.00 til 19.00 
 
Deltagere: 
Dorte Sønderstrup og Poul La Cour fra Tryllefløjten 
Eva Hermansen og Charlotte Kirkeby fra Rønnebærhuset  
Anne Gerdes, Janni Linde og Birgitte Christiansen fra Gøngehesten. 
Marianne og Flemming Rasmussen fra Montesorri Børnecenter 
Vera Vester og Rosalone Pomes fra Sommerfuglen 
Dorte Bloch, Kirsti S. Tornøe og Britta Bartelt fra Børneområdet.   
 
Dagsorden: 
1. Præsentation af de tilstedeværende og gensidig orientering 
 
2. Evt. ny lovgivning og konsekvenser for de private institutioner 
samt øvrig info fra kommunen.   
a) Hjemmesiden med info for privatinstitutionerne. 
Kirsti Tornøe viste hjemmesiden med oplysninger og links til relevante 
politikker, skemaer mv.   
  
b) Tilsyn. 
Kirsti Tornøe orienterede om rammerne  tilsyn. 
Rammerne herfor kan findes på hjemmesiden.  
 
Offentliggørelse af tilsynsrapporter 
Følgende rapporter skal være tilgængelige på 
områdernes/institutionernes hjemmesider:  
 Hygiejne- og sundhed 
 Legeplads  
 
Konklusion fra følgende rapporter skal være tilgængelige på 
områdernes/institutionernes hjemmesider:  
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 Systematiske udviklingsorienterede tilsynsbesøg (planlagt 
pædagogisk tilsyn)  

 Sprogtilsyn  
 Uanmeldte tilsyn 

 Uanmeldte tilsyn vedrørende pædagogiske forhold, fysiske 
rammer o. lign. offentliggøres konklusionen.  

 Tilsyn vedrørende ansatte, ledelse og medarbejdere, er 
tavshedsbelagt og offentliggøres ikke.  

 
Rapporten fra de tre ovenstående tilsyn er et arbejdsdokument, som 
drøftes med ledelsen. For selvejende og private institutioner drøftes 
rapporten med ledelse og bestyrelse.  
 

c) Inklusionspædagoger. 
Kirsti Tornøe oplyste, at der ikke findes støttepædagoger mere i 
Rudersdal, men at institutionen kan rette henvendelse til Børneområdet 
for at få pædagogisk rådgivning fra en inklusionspædagog. 
 
d) Opsigelse – NEM plads. 
Dorte Bloch gjorde opmærksom på, at forældre ikke kan have to pladser 
jf. Dagtilbudsloven. Hun opfordrede til, at institutionerne orienterede 
forældrene herom ved optagelse og udmeldelse. 
 
e) Ny normeringsopgørelse – ministeriet.  
Dorte Bloch orienterede om, at der er indgået en politisk aftale herom 
med virkning fra 1. januar 2015. Det skal opgøres, hvor mange 0-2 års 
børn og hvor mange 3-5 års børn der er i institutionerne. De kommunale 
systemer omlægges, så oplysningerne primært kan trækkes digitalt af 
ministeriet. Privatinstitutionerne er omfattet, men kommunen ved endnu 
ikke, hvordan ministeret vil indsamle oplysninger fra de private 
institutioner, herunder fra deres administrationsselskaber. Børneområdet 
udsender info herom, når vi kender de nye krav.     
 
f) Nye ledere 
Dorte Bloch gjorde opmærksom på, at nye ledere skal godkendes i 
Børneområdet, inden de kan tiltræde. 
 
g) Lukkedage 
Dorte Bloch gjorde opmærksom på, at institutionerne skal orientere  
kommunen om lukkedage ud over de kommunalt fastsatte (kan ses på 
hjemmesiden). Institutionernes driftstilskud vil blive tilpasset hertil.   
  
3. Krav til jeres planer pr. 01.01. 2015.  
Britta orienterede om omlægningen af dokumentationsarbejdet i de 
kommunale og selvejende institutioner. /Slides vedlagt 
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Kravene til de private institutioner er, at de skal aflevere en plan, der 
beskriver, hvordan institutionen lever op til Dagtilbudslovens krav om 
arbejdet med de 6 læreplanstemaer og mål herfor. Der skal ligeledes 
beskrives, hvordan institutionen løbende udvikler og evaluerer den 
pædagogiske praksis.        
 
Hertil skal Virksomhedsplan jf. den kendte ramme anvendes. 
 
Privatinstitutionerne kan alternativt anvende de materialer, som de 
kommunale og selvejende institutioner anvender.  
Disse vedlægges som inspiration. 
- Fælles kommunale læreplansmål   
- Skabelon til Pædagogisk plan 2015 – 2016  
- Den fælles udviklingsmodel – den didaktiske aktionslæringsmodel 
 
Planen skal afleveres inden udgangen af 2014. 
 
 
 
 

 


