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23. marts 2017

Børneområdet
Børneområdet 
administration

Sagsbehandler:
Kirsti Schou Tornøe
krto@rudersdal.dk 
Sagsnr.: Institutionsrådet

Referat fra IR møde den 23. marts 2017

Emne/udvalg Institutionsrådet for dagtilbudsområdet

Mødested Børnehuset Skovstjernen, Dr. Neergårdsvej 11, 
2970 Hørsholm

Mødedato 23. marts 2017

Mødetidspunkt Kl. 17.00 – 20.00

Tilstede

Randi Mondorf/formand for BSU
Henning Bach Christensen/direktør
Dorte Bloch Olsen/børnechef
Morten Thykier/dagplejen
Helle Næsager/Skovstjernen
Ida Blenner Bogason/Bøgebakken
Christina Axel Nymark/Holte
Marie Friis Frandsen/Birkehaven
Kim Jensen/Vængebo børnehave
Per Szôcs/Sct. Georg gårdens vuggestue
Signe Hinz Andersen/Nærum menigheds børnehave
Dorthe Plovsing/Honningkrukken
Kirsti Schou Tornøe/Børneområdet 

Afbud 

Court Møller/BSU
Kenneth Birkholm/BSU
Justin Strangeways/Hestkøb
Simon Kimura Peschcke-Køedt/Myretuen
Ruderen 
Skyttebjerg
Vedbæk børnehus

Referent Kirsti Schou Tornøe, Børneområdet

1. Velkommen og præsentation ved formand for Børne- og Skoleudvalget 
Randi Mondorf

2. Velkommen til den selvejende institution Skovstjernen
ved formand Helle Næsager og leder Susanne Maischnack Larsen

Skovstjernen er en integreret institution til ca. 100 børn i alderen fra 0 – 5 år. 
Institutionen blev bygget i 2005, og udvidet i 2012. Institutionen blev oprettet 
i et samarbejde mellem Scion DTU og kommunen, hvor Scion ejer grunden og 
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kommunen bygningen. Skovstjernen er en delvis virksomhedsinstitution, hvor 
Scion har fortrinsret til 10 pladser. Skovstjernen er idrætscertificeret. 
I forbindelse med arbejdet med Hjernen og Hjertet/dialogvurderinger har 
institutionen valgt at sætte fokus på styrkelse af børnenes bogstavkendskab, 
og arbejder bl.a. med rim og remser, visualisering af bogstaver og tal på 
gulvarealerne. Det er for eksempel blevet et hit blandt børnene at stave sit 
navn ved at hoppe fra bogstav til bogstav. 

3. Hvordan arbejder vi med forældretilfredshedsundersøgelsen fra efteråret 
2016
Alle områder, deres børnehuse og de selvejende institutioner har fået tilsendt 
resultatet af egen forældretilfredshedsundersøgelse. 
Undersøgelsen indgår som et af flere parametre, som børnehusene skal 
anvende til kontinuerligt at forbedre deres pædagogiske kvalitet. 
Et af midlerne til at skabe høj pædagogisk kvalitet er et tæt samarbejde med 
det enkelte barns forældre om barnets læring og trivsel; forældres 
understøttelse af børnegruppens fællesskab og forældrenes 
deltagelsesmuligheder i de formelle fora (forældrebestyrelse, forældreråd, 
arbejdsgrupper).

Under dette punkt skal vi drøfte, hvordan I har arbejdet med jeres egne 
resultater. Jeg beder jer forberede jer på følgende spørgsmål:

 Hvilke temaer har I aftalt skal drøftes og udforskes?
 Hvordan vil I arbejde med de svar, I har fået?
 Er der forhold, I gerne vil drøfte med Børne- og Skoleudvalget?

Referat
Gruppedrøftelse, herefter tilbagemelding fra grupperne. 

Generelt vægtes nærhedsprincippet i arbejdet med 
forældretilfredshedsundersøgelsen. I et område kan der være variation 
mellem børnehusenes forældretilfredshedsundersøgelser. Derfor har det 
givet mening, at det er det enkelte forældreråd, der bearbejder 
undersøgelsens resultat. 
I et område, hvor der er fælles opmærksomhedspunkter, arbejdes der med 
videndeling mellem børnehusene. 

Der var et forslag om medarbejderne kunne deltage i en undersøgelse med 
lignende spørgsmål.  DBL svarede, at personalet i dag svarer på 
trivselsundersøgelse, psykisk og fysisk APV og lederevurdering samt på den 
årlige arbejdsmiljødrøftelse. En del svar, som kan sammenlignes kan hentes 
her af lederen.
Undersøgelsen har også vist områder, hvor det er stor tilfredshed, og hvor der 
vægtes en fastholdelse af dette. Et eksempel er fx Goddag/farvel situationen. 

Randi pointerer vigtigheden i, at man får arbejdet decentralt med 
undersøgelsen. 

Tilbagemelding på forhold udenfor bestyrelsernes indflydelse:
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 Den tid personalet har til dit barn
 Størrelsen af egenbetaling
 Afstand til institutionen
 Pladsanvisningssystemet 
 Rengøringen 

Tilbagemelding på utilfredshed med frokostordningen i Nærum menigheds 
børnehave og Søvej. Formændene bedes sende information til 
Børneområdet, så der kan følges op på dette. 

Det blev nævnt, at der kun udbydes en ledig plads i anvisningssystemet, hvis 
den periode, hvor pladsen er ledig, passer med det behov, der efterspørges. 
Man kan som forældre flytte behovsdatoer. Låser systemet teknisk for 
bookning af flere pladser i en længere periode, kan leder henvende sig til 
Børneområdet. Årsagen er, at systemet ligesom et tetris-system, altid skal 
sikre, at der er pladser til de børn, der allerede går der, helt frem til 
skolestart. Det fordrer derfor manuel håndtering, hvis der opstår 
uhensigtsmæssigheder med flere ledige pladser.

4. Implementering af Borgerdialogpolitikken
Kommunalbestyrelsen godkendte Borgerdialogpolitikken den 25.5.2016. 
Politikken skal nu ud og praktiseres i alle fora og i dagligdagens møde mellem 
politikere, ansatte og borgere.
Alle institutioner er blevet bedt om at drøfte, hvordan de vil arbejde med at 
implementere politikken. På Børneområdet har vi blandt andet spurgt til, om 
og eventuelt hvordan det vil ændre på samarbejdet med forældrene. Børne- 
og Skoleudvalget får i maj måned en opsamling på de tilbagemeldinger, 
børnehuse og skoler er kommet med.

For at sikre at politikken får liv, skal vi drøfte med hinanden, hvordan den kan 
implementeres i Institutionsrådet. I dagsordener; i vores debatter osv.

Jeg beder jer derfor overveje, hvordan Borgerdialogpolitikken kan anvendes i 
Institutionsrådet og i det lokale samarbejde ude i børnehusene.

Link til Borgerdialogpolitikken: 
https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/25/dialogpolitik.pdf

Referat 
Hvis politikken er svaret, hvad er så spørgsmålet?

Baggrunden for politikken har været ønske fra borgere, som spørger til mere 
involvering og åbenhed om processer og beslutninger. 

Bestyrelsesformændene giver udtryk for, at de generelt er godt informeret, 
men foreslår at der arbejdes med forbedring af høringsprocesser- og 
høringssvar. Alle bestyrelser er ikke i gang med borgerdialogpolitikken endnu. 

https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/25/dialogpolitik.pdf
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For bestyrelser/forældre kan det være svært at skelne, hvor i processen en 
sag er; hvornår er det til drøftelse, hvornår høres vi, og hvornår er det en 
beslutning. 
 
Dorte Bloch nævner masterplansprocessen som eksempel på inddragelse. 

5.  Budget 2018
Som optakt til budgetprocessen for 2018 skal vi drøfte, hvilken proces Børne- 
og Skoleudvalget kan gennemføre med Institutionsrådet og med 
bestyrelserne i de kommende måneder.

På dette møde vil jeg foreslå, at vi tager en generel debat om, hvad der er 
mest betydningsfuldt for jer som bestyrelser at bevare/ udvikle/ ændre på for 
dagtilbudsområdet.

Referat
Kommuneaftalen, som regering og KL indgår, plejer at være forhandlet på 
plads i slutningen af juni. Herefter sender kommunen budgettet i høring. 
Høringsperioden plejer at køre fra slut juni til ca. midten af august. 

Sidste års høringsproces var svær, bl.a. grundet ændring af 
omprioriteringsbidrag, besparelser mv. 

Randi pointerer, at BSU ønsker en tydelig og bedre kommunikation, især hvis 
der kommer ændringer. Hun henviste til den aftale, der blev indgået i IR efter 
sidste års besparelser i forhold til information og involvering af IR.

Institutionsrådet kan inviteres til møde om budgettet enten i begyndelsen 
eller slutningen af høringsperioden, så spørgsmål og dilemmaer kan drøftes. 
En anden mulighed er, at bestyrelserne sender spørgsmål til Børneområdet, 
som kan oprette en FAQ-side, hvor man kan orientere sig. 

Formændene er også interesseret i information om, hvor det er muligt for 
bestyrelsen selv at prioritere og vælge i forhold til besparelser, fremfor at alle 
institutioner er omfattet af de samme besparelser. 

6. Etablering af midlertidige pladser på 0 til 5 års området
Børnetallet for 0 til 5 års området stiger. De første år for 0 til 2 årige, herefter 
også for de 3 til 5 årige.

Børneområdet har aftalt eller er ved at aftale etablering af midlertidige 0 til 2 
års pladser med en række børnehuse. I får en orientering.

Referat 
Det er en stigning i behovet for antal 0-2 års pladser særligt i den sydlige del 
af kommunen, til gengæld er der overskud af 3-5 års pladser. 
Behovet for pladser i den nordlige del af kommunen er stabilt, små ændringer 
kan stort set holdes indenfor nuværende bygningsmasse. 
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I de børnehuse, hvor leder og Børneområdet har aftalt en ændring i antal 
pladser, kan det få betydning for det pågældende børnehus/institutions 
gruppesammensætning. 

Forvaltningen har gennemgået samtlige kommunale bygninger i den sydlige 
del af kommunen, der forefindes ikke lokaler, der kan anvendes. Da nogle 
skoler har ledig bygningsmæssig kapacitet, skal der vurderes, om det er 
muligt at ombygge afdelinger af disse skoler til 0- 5 års børnehuse. Hvilke 
børnehuse/institutioner, der kan eller vil indgå i denne ændring, vil være 
eksempel på et dilemma til drøftelse i masterprocessen. 

Der blev spurgt til, om vi som kommune kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft 
til daginstitutionsområdet. DBL orienterede om, at områdelederne har fokus 
på om, der er medarbejdere, der kan tilbydes merit-pædagoguddannelse og 
merit – PAU uddannelse som første del til en pædagoguddannelse. 

7. Masterplansproces 2017 
I 2017 skal den eksisterende Masterplan for de fysiske rammer på 
dagtilbudsområdet revideres endnu en gang. Der igangsættes i perioden fra 
april 2017 til udgangen af året en debat om de udfordringer, der er i forhold 
til de eksisterende fysiske rammer på dagtilbudsområdet; et stigende 
børnetal de kommende år; behov for renoveringer sat overfor de økonomiske 
muligheder, kommunen vil have. 
Oplæg til revision forventes udsendt i maj 2017. 

Børneområdet vil orientere om den kommende proces i Børne- og 
Skoleudvalget og i de lokale arbejdsgrupper. 

Referat 
Dorte Bloch orienterede om den tids- og procesplan, der vil blive forelagt BSU 
til første drøftelse d. 19.4.17. Børneområdet indstiller, at BSU d. 19.4 
vedtager tids- og procesplan, så arbejdsgrupperne kan etableres og 
planlægning af arbejdet igangsættes af områdelederne. 

BSU vil i maj beslutte indhold og form på masterplansproces, ramme og 
notat, som sendes ud til arbejdsgrupperne. 
Områdelederne har til opgave at føre arbejdsgrupperne igennem opgaven. 
Godkendes tids- og procesplan, vil arbejdsgrupperne have fra maj til midt 
oktober at arbejde med oplægget. Den officielle høring er berammet til 
november. 
Som opstart for arbejdsgrupperne vil Dorte Bloch komme ud til hver 
arbejdsgruppe og præsenteret rammen, opgaven og historikken for 
masterplansarbejdet. 

8. Nyt fra Børn- og Skoleudvalget vedrørende dagtilbudsområdet
Orientering ved Randi Mondorf
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Referat 
Randi Mondorf orienterede om de mange skolekommissorier, som skolerne 
arbejder med i forbindelse med de besparelser skoleområdet skal finde.

I alt arbejdes der med syv, eksempler herpå er:
 Ressourceanvendelse 
 Anvendelse af skolernes bygningsmasse 
 Skoleledelse 

9. Øvrige møder i 2017
Det fremgår af kommissoriet for Institutionsrådet, 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. Der er i 2017 planlagt møder den 23.3., den 1.6. og den 
17.8. 

Placering af mødested til det kommende møde skal aftales.
Ønsker til tema på mødet?

Referat 
Næste møde er planlagt til mandag d. 12. juni. 
Mødet holdes i Sct. Georg gårdens vuggestue. 

Indtil videre er der planlagt et møde d. 17.8. Datoen vil evt. blive ændret, så 
det passer med den kommende høring af budgettet. 

Temaer til næste møde bedes sendt til Børneområdet. 

10. Evt.

Referat 
Nærum menigheds børnehave oplever udfordringer med anvendelsen af 
BørneRuden. DBL foreslog, at de samler deres spørgsmål og kontakter 
konsulent Pelle Ussing herom. 

11. a. Møde for de kommunale forældrebestyrelsesformænd

Nyt fra bestyrelserne
Evt.

Referat
Ingen drøftelser. 

11.b. Møde for de selvejende institutionsbestyrelsesformænd

Nyt fra forvaltningen – herunder forslag om administrationsudgifter.
Nyt fra bestyrelserne
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Evt. 

Referat
Ingen drøftelser. 


