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Emne/udvalg 

 
Institutionsrådet for dagtilbudsområdet 

 
Mødested 

 
Børnehuset Skovlyhuset, Skovlytoften 15, 2840 Holte 

 
Mødedato 

 
2.6.2016 

 
Mødetidspunkt 

 
Kl. 17.00 – 20.00 

Referent Kirsti Schou Tornøe, Børneområdet 
 
 

 
Fremmødte 
Gert Andersen/Vedbæk børnehus; Ida Blenner Bogason/Bøllemosen/Trørød 
børnehus; Jakob Thor Christensen/Holte; Rikke Gade Christensen/Ruderen; 
Morten Grothe-Kræmmergaard/Myretuen; Kim Hjort-Jensen/Vængebo 
Morten Thykier/Dagplejen; Anette Jensen/Birkemosen; Johanne Strabo 
Svendsen/Skyttebjerg; Iben Borbye Redfern/Nærum menigheds børnehave; 
Per Sczöcs/Sct. Georggårdens vuggestue; Marike Nielsen/Rudegårds Allé; 
Dorte Plovsing/Honningkrukken; Maja Munch/Skovkanten; Maria Lundskov 
/Hestkøb;  
Randi Mondorf/BSU; Camilla Berner – Christensen/BSU; Kenneth 
Birkholm/BSU; Curt Møller/BSU 
Dorte Bloch Olsen/børnechef; Kirsti Schou Tornøe/ leder af 
konsulentgruppen.   
 
1. Velkommen og præsentation ved formand for Børne- og Skoleudvalget 
Randi Mondorf 
Randi Mondorf bød velkommen til Skovlyhuset. 
 
2. Velkommen til Skovlyhuset og Område Holte ved områdeleder og daglig 
leder 
Referat: 
Områdeleder Vibeke Kjær Sønderbæk:  
Skovlyhuset er et børnehus i område Holte, som består af 5 huse. I området 
har vi bl.a. arbejdet med et fælles forløb ”Ro i naturen” for husenes 
vuggestuebørn. I samarbejde med to andre områder har der, for de ældste 
børn, inden de startede i skole 1. maj, været arbejdet med et forløb, hvor 
børn på tværs af huse og områder har mødtes med deres kommende 
skolekammerater. Forløbet har haft naturen som ramme og indhold for 
forløbet.  
 
Daglig leder Katrine Linding Binau: 
Skovlyhuset blev i 2012 certificeret til idrætsinstitution. Som idrætsinstitution 
arbejder man med pædagogisk idræt, som handler om at kombinere idræt, 
leg og bevægelse, for at skabe  bevægelsesglæde hos børnene.  
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Enkelte dias fra oplægget vedhæftet som bilag.  
 
3. Budget 2017 til 2020 
Kommunalbestyrelsen har igangsat den årlige budgetproces for 2017 til 2020. 
Heri indgår besparelser og effektiviseringer på grund af omprioriteringsbidrag 
på 1 %, som Folketinget har besluttet. 
Børne og Skoleudvalget har den 11.5.2016 behandlet forslaget til budget for 
2017 til 2020 herunder forslag til besparelser for den fire årige periode. 
Forslagene behandles igen den 8.6.2016. 
 
Forslagene til budget og besparelser kan findes på kommunens hjemmeside  
 
http://nemagenda.rudersdal.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id
=11548&meeting_id=1030 
http://nemagenda.rudersdal.dk/DocumentCache/00/02/88/78/48.pdf 
 
Referat: 
Randi Mondorf orienterede om den aktuelle situation for budgetlægningen 
for 2017. De umiddelbare tilbagemeldinger fra bestyrelsesformændene på 
besparelsesforslagene til de tilstedeværende politikere fra Børne- og Unge 
udvalget var:   

- Ærgerligt med færre timer til ledelse og uddannelse, særligt med 
henblik på den udvikling der ønskes set i forbindelse med Børne- og 
Ungepolitikken 

- Vil det være muligt med flere lukkedage, end de tre foreslåede 
- Vigtigt at fastholde grundnormering 

 
Derudover blev der drøftet muligheder for forældrearrangerede 
madordninger, samt muligheden for bleordning, yderligere 
forældrefinansiering samt muligheden for selv at kunne udmønte besparelser 
lokalt. Det blev oplyst, at mulighederne er stærkt begrænsede bortset fra de 
forældrearrangerede frugtordninger for børnehavebørn, som eksplicit er 
blevet tilladte i dagtilbudsloven og dens vejledning. 
 
Formændenes tilbagemeldinger  vil indgå i Børne og Skoleudvalgets videre 
drøftelser om budgettet. 
Politikerne opfordrede bestyrelsesmændene at skrive forslag og overvejelser i 
deres høringssvar. Primo juli sendes budgetforslag i høring, høringsfrist d. 
23.8.16 
 
Oplæg vedhæftet.  
 
4. Børne og Ungepolitikken – inspiration til temaet forældreinvolvering og 
forældresamarbejde 
Referat: 
Følgende spørgsmål blev drøftet i mindre grupper: 

 Hvordan kan vi byde nye børn og forældre velkomne i fællesskabet og få 
dem involveret i vores lokale værdier og principper? 

http://nemagenda.rudersdal.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id=11548&meeting_id=1030
http://nemagenda.rudersdal.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id=11548&meeting_id=1030
http://nemagenda.rudersdal.dk/DocumentCache/00/02/88/78/48.pdf
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 Hvordan kan vi involvere nye børn i legeaftaler og understøtte udviklingen 
af venskaber 

 Hvordan kan vi involvere forældre i ansvaret for fællesskabet og vores 
ressourcer ved ex at give meddelelse om ferieafvikling og andet fravær? 

 Hvordan kan vi arbejde med forældrene i forhold til børn med særlige 
udfordringer, så de også bliver en del af fællesskabet? 

 
Gruppernes tilbagemeldinger i plenum: 

 Som forældre er vi rollemodeller for børnene; vi siger god morgen til 
hinanden 

 legeaftaler skal være forældreinitierede  

 benyt muligheden i BørneRuden til at oplyse ens kontaktoplysninger 

 billeder af børnene med alder, og også gerne billeder af forældrene, 
evt. samlet i en bog 

 til et forældremøde fortæller forældrerepræsentant om værdierne i 
børnehuset 

 arrangementer skaber fællesskab i forældregruppen, dog en 
opmærksomhed på antal arrangementer og den ekskluderende 
oplevelse børn kan have ved, at familien ikke deltager   

 en gang i kvartalet; nye forældre mødes med ”gamle” forældre, 
erfaringsudveksling 

 forældrepromovering af børnehuset  

 fædre-overnatning i telt med børnene 

 opfordre til og understøtte forældredialog, ift. børn med særlige 
behov   

 bestyrelsen oplyser om den økonomiske betydning, når forældre ikke 
melder fravær/ferie (nudging projekt)  

 
 
Børne- og Ungepolitikken kan findes på kommunens hjemmeside under 
http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Politikker/Born_ungepolitik.aspx  
 

 
5. Projekt friinstitutioner – frivillighed på dagtilbudsområdet 
 
Referat: 
Punktet udsat til næste Institutionsrådsmøde.  
 
I kan læse om projektet på dagtilbudsområdet ved at gå ind på 
http://nemagenda.rudersdal.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id=11499
&meeting_id=1030 
 

 
6. Nyt fra Børn- og Skoleudvalget vedrørende dagtilbudsområdet 
Randi Mondorf  havde ikke yderligere at orientere om. 
 
  
7. Nyt møde den 25.8.2016 
Referat: 

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Politikker/Born_ungepolitik.aspx
http://nemagenda.rudersdal.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id=11499&meeting_id=1030
http://nemagenda.rudersdal.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id=11499&meeting_id=1030
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Næste IR-møde afholdes i Trørød børnehus.   
  
 
8. Evt. 
Opfølgning fra Ida Blenner Bogason/bestyrelsesformand Bøllemosen, på den 
kritik hun rejste på sidste møde vedr. Trørød børnehus. Ida understregede 
den gode og konstruktive dialog, der var skabt, som havde positiv effekt ift. 
børnehuset.  
 
9. a. Møde for de kommunale forældrebestyrelsesformænd 
Bestyrelserne havde ikke yderligere temaer at tilføje udover de punkter der 
var blevet drøftet på aftenens møde.  
 
 
9.b. Møde for de selvejende institutionsbestyrelsesformænd 
Referat: 
Drøftelse af forslag om besparelser i tilskud til administrationsudgifter i 
budget 2017 til 2020. 
I budgetforslaget foreslås en besparelser på halvdelen af det budget, der pt. 
finansierer de selvejendes administration. DBL fortalte, at det afgørende for 
forvaltningen ikke er, at de selvejende overgår til kommunal administration, 
men at besparelsen findes. 
Skovstjernens formand inviteres til næste møde til at fortælle om deres 
erfaringer med, at forvaltningen er administrator.  Dorte Bloch formulerer 
forslag til, hvordan konflikter på driftsoverenskomsten kan håndteres. Der var 
endvidere spørgsmål til forsikringsforhold. 
Hvis aftale giver mening, var der stemning for hurtigere omlægning end 
foreslået i budgetforslag.  
 
Bestyrelserne havde ikke yderligere temaer at tilføje udover de punkter der 
var blevet drøftet på aftenens møde.  
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Kommissorium og forretningsorden for Institutionsrådet på 
dagtilbudsområdet. 

 
1. Institutionsrådets kommissorium er: 

 

 At sikre dialog mellem Børne- og Skoleudvalget og forældre- og 
institutionsbestyrelser 

 At være rådgivende vedrørende fælles opgaver for 
dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune.  

 At fungere som et udviklings- og debatforum, hvor emner af generel 
interesse for dagtilbudsområdet drøftes. 

 
Institutionsrådet  afholder som udgangspunkt to årlige møder.  
 
Institutionsrådet opfylder sit kommissorium gennem afholdelse af møder og 
ved at sikre den fornødne dialog mellem parterne.  
 

2. Forretningsorden for Institutionsrådet 
 

1. 
 

Institutionsrådet ledes af Børne- og Skoleudvalgets formand.  
 
Formanden for hver forældre- eller institutionsbestyrelse deltager i møderne. 
Ved formandens forfald kan suppleanten deltage. 
 
Derudover deltager Børne- og Skoleudvalgets medlemmer i møderne. 
 

2. 
 

Dagsorden for møderne fastlægges af formanden for Børne- og Skoleudvalget 
i samarbejde Børne- og Skoleudvalget og /eller repræsentanterne for 
bestyrelserne.  
 
Dagsorden udsendes senest 14 dage før møderne. 
 

3. 
Der udsendes referat fra møderne.  Referatet udsendes via mail til 
Institutionsrådets medlemmer, ledere af daginstitutioner/dagpleje og til 
medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget. Referatet lægges også på 
kommunens hjemmeside. 
 
Område Dagtilbud til børn er sekretariat for Institutionsrådet.  
 

4. 
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Denne forretningsorden er vedtaget i Institutionsrådet den xx  2007 og kan 
kun ændres i et Institutionsrådsmøde.  
 
Ændringer kan kun fremsendes af medlemmer af Institutionsrådet. 
 
Skriftlig forslag til ændringer skal være Område Dagtilbud i hænde senest 3 
uger før mødets afholdelse. 
 
 
Således vedtaget på Institutionsrådets møde den 29. maj 2007  
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Udmøntning af Børne og Ungepolitikkens beslutninger om 
forældreinvolvering i børnenes læring og liv i institutionerne 
 
Hvorfor dette papir? 
Det fremgår af Børne- og Ungepolitikken, at ”forældrenes aktive involvering i 
børnenes og de unges trivsel, læring, udvikling og fællesskaber er en helt 
central forudsætning for en god opvækst og udvikling af personlige, sociale og 
faglige kompetencer”. Samtidig beskriver Borgerdialogpolitikken, at 
”Rudersdal Kommune er borgernes fællesskab”, samt at ”en god dialog 
mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets 
udvikling”. 
 
De to politikker sætter fokus på, at ledelse og ansatte i dagtilbuddene skal 
samarbejde med forældrene af hensyn til det enkelte barns læring, trivsel og 
sundhed og i forhold til børnefællesskaberne i institutionen.  
 
Områdeledergruppen har derfor besluttet at udarbejde dette papir som det 
fælles ledelsesgrundlag for alle ledere på dagtilbudsområdet.  
 
Forskning i betydning af forældredeltagelse i barnets læring 
Ifølge EPPSE1 projektet i England har det stor betydning for børnenes trivsel, 
udvikling, læring og dannelse, at forældrene deltager i deres barns læring.  
Forældre og pædagogisk personale skal derfor have et godt og konstruktivt 
samarbejde, der bygger på tillid, respekt og dialog. Dialogen er kernen i 
samarbejdet om barnets trivsel og udvikling og foregår såvel i dagligdagen 
som i rammesatte møder. 
 
Dialog, involvering og samarbejde 
Måden det pædagogiske personale og forældre møder hinanden på har 
betydning for børnenes trivsel og for forældrenes tillid til, at deres børn 
møder kompetente og nærværende pædagoger, der understøtter børnenes 
trivsel, læring og sundhed. 
 
Ved barnets start i dagtilbud træder forældre ind i et offentligt fællesskab. 
For forældrene er udgangspunktet deres eget barn. Forældrenes 
forudsætninger for at indgå i et samarbejde med barnets dagtilbud er den 
følelsesmæssige tilknytning, der gør dem til eksperter på barnets hjemmeliv.  
Det pædagogiske personale tager udgangspunkt i det enkelte barn og i hele 
børnegruppen som del af et børnefællesskab. Det pædagogiske personales 
faglighed gør, at de er eksperter på barnets trivsel, udvikling, læring og 
dannelse i det offentlige rum.  
Det pædagogiske personales faglighed gør dem i stand til at hjælpe 
forældrene med, hvordan de kan understøtte børnenes læring derhjemme. 
 
Det er vigtigt, at både forældre og det pædagogiske personale i dagtilbud er 
bevidste om hver deres ansvar, roller og handlemuligheder. 
 

                                                           
1 Kendt som Brenda Taggart forskningsprojektet 
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Grundlaget for samarbejde med forældrene 
 

 At dagtilbuddet sikrer en kultur, der gør forældredeltagelse og 
forældreansvar for børnefællesskabet naturlig/mulig. 

 At forældrene - som de vigtigste personer i eget barns liv, og 
primær ansvarlige for eget barns udvikling og læring - inddrages og 
involveres aktivt i eget barns læring, trivsel og dannelse i 
dagtilbuddet 
 

 At forældrene inddrages, involveres og deltager i børnegruppens 
trivsel, med det formål at understøtte børnenes fællesskaber i 
børnehuset 
 
 

Forældrebestyrelsens opgave 
Forældre- og institutionsbestyrelserne skal i henhold Dagtilbudsloven og med 
udgangspunkt i Rudersdals Kommunes Børne- og Ungepolitik vedtage 
principper for samarbejdet mellem dagtilbud og forældre og mellem 
forældrene. 
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