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Emne/udvalg 

 
Institutionsrådet for dagtilbudsområdet 

 
Mødested 

 
Børnehuset Trørød, Kohavevej 72, 2950 Trørød 

 
Mødedato 

 
25.8.2016 

 
Mødetidspunkt 

 
Kl. 17.00 – 20.00 

 
Referent 

 
Kirsti Schou Tornøe, Børneområdet 

 
Fremmødte 
Jakob Thor Christensen/Holte; Morten Grothe-Kræmmergaard/Myretuen; 
Kim Hjort-Jensen/Vængebo; Dorte Plovsing/Honningkrukken; Maja 
Munch/Skovkanten; Helle Nesager/Skovstjernen; Marie 
Frandsen/Birkehaven; Justin Strangeways Hestkøb; Christina Lochmann 
/Ruderen;  
 
Randi Mondorf/BSU; Camilla Barner Christensen/BSU; Court Møller/BSU; 
Maria Steno/BSU; Henning Bach Christensen/direktør; Dorte Bloch 
Olsen/børnechef; Kirsti Schou Tornøe/ leder af konsulentgruppen.   
 
1. Velkommen og præsentation ved formand for Børne- og Skoleudvalget 
Randi Mondorf 
 
2. Velkommen til Trørød Børnehus  
ved fungerende daglig leder Kirsti Schou Tornøe.  
Trørød børnehus er et nyt børnehus med plads til 150 børn, der åbnede i 
februar 2016. De fysiske rammer lægger op til både nærhed og tryghed 
samtidig med, at de mange fællesarealer giver plads og mulighed for at 
arbejde struktureret med fleksible læringsmiljøer. De første par måneder var 
der en del udfordringer i huset. Det har der siden foråret været arbejdet 
fokuseret med. Med udgangspunkt i kvalitetsbegreberne har der været 
arbejdet med nærvær, engagement, fællesskab, kend din virkning og 
feedback.  
Indsatserne har omhandlet morgenmodtagelse og aflevering, måltider og 
selvhjulpenhed, legeplads og intro til nye. Børnehuset kan se tydelige tegn på 
positiv bedring i børnenes trivsel, i feedbacken fra forældre og fra de 
uanmeldte tilsyn. Ny leder er ansat og starter 1. september 2016.  
 
 
3. Budget 2017 til 2020 
Børne og Skoleudvalget behandlede den 8.6.2016 atter en gang forslaget til 
budget 2017 til 2020 inklusiv de besparelser, der skal indarbejdes. Heri indgik 
de mundtlige kommentarer, som fremkom på IR mødet den 2.6.2016. 
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Budgetforslaget er sendt i høring i alle forældre- og institutionsbestyrelser 
den 7.7.2016. Fristen for at svare er den 25.8.2016 kl. 10.00.  
På IR mødet den 25.8.2016 er der endvidere mulighed for at drøfte det 
materiale, der er sendt ud. 
 
Referat: 
Randi Mondorf orienterede om den aktuelle situation for budgetlægningen 
for 2017. Oplæg er vedhæftet.  
 
Formændene har oplevet det som svært at forklare årsag til besparelserne til 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
Det blev aftalt, at Børneområdet fremover vil gøre følgende: 

 Informere om konsekvenserne af kommuneaftalen på børneområdet 

 FAQ ift. budgetprocessen 

 Afholde IR møde nogle dage inden frist for høringssvar, da det vil give 
formændene mulighed for at drøfte og få stillet afklarende spørgsmål 
inden møde i bestyrelserne.  

 
Til orientering har Randi Mondorf udarbejdet vedlagte bilag om 
budgetforudsætningerne. 
 
Formændene udtrykte generelt modstand mod 
budget/besparelsesprocessen, og udtrykte enighed i mail fra formanden for 
Vedbæk børnehus vedr. besparelsesforslag.  Tilføjelsen fra formanden er 
vedhæftet dette referat nederst. 
Medlemmerne fra BSU krediterede for formændenes og bestyrelsernes 
arbejde med høringssvar.  
 
4.  Projekt friinstitutioner – frivillighed på dagtilbudsområdet 
Kommunalbestyrelsen behandlede den 25.5.2016 projekt friinstitutioner, som 
Ældreområdet og Børneområdet skal arbejde med de kommende fire år. 
 
I kan læse om projektet på dagtilbudsområdet ved at gå ind på  
http://nemagenda.rudersdal.dk/ShowAgendaDocument.aspx?agendaitem_id
=11499&meeting_id=1030 
 
Børne og Skoleudvalget har besluttet, at Institutionsrådet i efteråret 2018 skal 
have en status for projektet, herunder have mulighed for at drøfte erfaringer 
til brug for egne områder/institutioner samt for at tilføre projektet nye 
overvejelser for den resterende periode. Status skal fremlægges af 
repræsentanter for de lokale projektgrupper. 
 
Børneområdet vil på mødet orientere jer om projekt frivillighed. Herefter vil 
vi bede jer gå i mindre grupper og drøfte, hvilke ønsker forældregruppen har 
til forældreinvolvering og forældresamarbejde i deres børns børnehus, som 
kan indgå som inspiration for det kommende projekt.  
Som afslutning på punktet vil vi have en opsamling og en dialog om de 
forslag, I kommer med.  

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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Referat: 
Oplægget blev drøftet i mindre grupper. 
Gruppernes tilbagemeldinger i plenum: 

 Ingen pres på forældrene, det skal fungere som et tilbud om 
inddragelse, hvor forældrene oplever at blive inviteret ind 

 OBS på at byde forældrene indenfor i den pædagogiske debat 
forudsætter tillid til hinanden og afklaring af forældrerollen. Eks. hvad 
er forældrenes opgave og rolle, når de er med på ture ud af huset 
eller deltager i aktiviteter 

 Det skal være nemt at deltage, og være let genkendeligt forældrene, 
forældrene skal respektere kulturen i institutionen 

 Formål skal være tydeligt, og det skal bruges strategisk i forhold til 
institutionens profil f-eks. grønne børn; IT digital, men skal også 
kunne anvendes og give udbytte ved konkrete arrangementer 

 
Oplæg er vedhæftet.  
 
5. Nyt fra Børn- og Skoleudvalget vedrørende dagtilbudsområdet 
Randi Mondorf havde ikke yderligere at orientere om. 
 
6. Nyt møde i 2017 dato er ikke fastlagt 
Det fremgår af kommissoriet, at der som udgangspunkt holdes to 
dialogmøder om året. Der har i 2016 været holdt møder den 3.3., den 2.6. og 
den 25.8. Såfremt der ikke viser sig et behov for afholdelse af yderligere 
møder, vil det næste møde blive planlagt til februar/marts måned 2017. 
 
Placering af mødested. Børneområdet foreslår Børnehuset Skovstjernen. 
Ønsker til tema på mødet? 
 
Referat:  
Næste IR møde afholdes i Børnehuset Skovstjernen.  
 
Tema for næste IR møde vil være orientering om ministeriets arbejde med en 
styrket pædagogisk læreplan. Ministeriet har nedsat arbejdsgrupper, som fra 
juni – oktober arbejder med udfoldelse af de seks læreplanstemaer, herunder 
forslag til få brede læringsmål.  

http://www.uvm.dk/Dagtilbud/Viden-og-udvikling/Styrkede-

paedagogiske-laereplaner 
 
 
7. Evt. 
 
Referat:  

 Vedr. sommerens journalistiske interesse for ”kyssepolitik” orienterede 
Dorte Bloch om, at Børneområdet i 2010 udarbejdede retningslinjer for 
omgang med og adfærd overfor børn. Retningslinjerne er både til 
beskyttelse af børn og ansatte.  

http://www.uvm.dk/Dagtilbud/Viden-og-udvikling/Styrkede-paedagogiske-laereplaner
http://www.uvm.dk/Dagtilbud/Viden-og-udvikling/Styrkede-paedagogiske-laereplaner
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 Hjemmeside; på forespørgsel fra formændene vil Børneområdet 
undersøge, om man på den nye hjemmesideløsning kan lægge fx 
bestyrelsens principper, bestyrelsens medlemmer og beskrivelser af 
børnehusets pædagogiske profil.  

 
 
8. a. Møde for de kommunale forældrebestyrelsesformænd 
Fra BSU deltog Randi Mondorf og Maria Steno.  
 
Nyt fra bestyrelserne.  
Hvordan vil vi arbejde med de kommende omlægninger af områderne 
1.1.2017 i forhold til forældrebestyrelserne 
Hvad arbejder vi derudover med pt. i forældrebestyrelserne 
 
Referat:  
Formændene vil hurtigst muligt i det nye år invitere til bestyrelsesmøde i de 
nye områder, herefter en drøftelse af, hvordan man får introduceret nye 
bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesarbejdet, fx standard materiale til alle 
bestyrelser med årshjul om høringer, budget og budgetprocesser.  
 
Ref. Efterfølgende bemærkning. Alle områdeledere har fælles kommunalt 
undervisningsmateriale liggende i form af power point oplæg, som kan bruges 
efter valgene. 
 
8.b. Møde for de selvejende institutionsbestyrelsesformænd 
 
Nyt fra forvaltningen – herunder forslag om administrationsudgifter i budget 
2017 til 2020. Dorte Bloch Olsen lovede på sidste møde at undersøge en 
række spørgsmål, der blev stillet på mødet. Dorte har aftalt med 
Institutionsleder for Skovstjernen Susanne M. Larsen og formand for 
institutionsbestyrelsen Helle Næsager, at de vil orientere om de aftaler, de 
har indgået med henholdsvis DLO og med Børneområdet. 
 
Referat:  
Institutionsleder Susanne M. Larsen fra børnehuset Skovstjernen fortalte om 
institutionens erfaringer med at overgå til kommunal administration og 
direkte medlemsskab af DLO. 
 
Det blev aftalt, at Dorte Bloch Olsen aftaler et møde med Morten Kyst fra 
DLO.  
Ref. Efterfølgende bemærkning. Der er aftalt og indkaldt til møde den 
6.10.2016. 

 

Kommentar, der blev henvist til på mødet fra Gert Andersen, Vedbæk 

Børnehus: 
Der var en generel modstand mod besparelserne på børneområdet i det hele 
taget, ikke mindst modstand mod ændringerne til madordninger, medbringelse 
af bleer, ændringer til naturskoler, afskaffelse af naturvejleder, ændring af 
selvejendes administration osv.  
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