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Referat fra IR møde den 12. juni 2017 
 
 
 
Emne/udvalg 

 
Institutionsrådet for dagtilbudsområdet 

 
Mødested 

 
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, Lokale Per Kirkeby 

 
Mødedato 

 
12. juni 2017 

 
Mødetidspunkt 

 
Kl. 19.00 – 20.00 

Referent 
 
Kirsti Schou Tornøe, Børneområdet 
 

Tilstede 
 

Randi Mondorf/formand for BSU 
Henning Bach Christensen/direktør 
Dorte Bloch Olsen/børnechef 
Ida Blenner Bogason/Bøgebakken 
Nicolaj Hermansen/Myretuen 
Signe Hinz Andersen/Nærum menigheds børnehave 
Dorthe Th. R. Plovsing/Honningkrukken 
Per Szöcs/Sct. Georg Gårdens vuggestue 
Johanne Strabo Svendsen/Skyttebjerg 
Torben Kirk Wolf/Vængebo 
Marie Frandsen/Birkehaven 
Kristina Lochmann/Ruderen 
Justin Strangeways/Hestkøb 
Christine Nymark/Holte 
Nina Vasehus/Dagplejen.  

Afbud 
 
Vedbæk børnehus, Skovstjernen. 
 

 
 
1.  Budget 2018 
Formand for Børne- og Skoleudvalget Randi Mondorf vil orientere om den 
aktuelle status for budgetbehandlingen 2018 til 2021.  
Som aftalt på mødet sidste år er det planlagt, at der holdes møde den 17. 
august, hvor drøftelser af prioriteringer/ muligheder for ændringer mv. i 
budgettet for 2018 sættes på dagsordenen. 
 
Det fremgår af referatet fra sidste møde i IR blandt andet: 
”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.” 
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Referat  
Randi Mondorf orienterede om, at der pt. ikke er lagt op til 
budgetbesparelser i 2018. Der er dog fortsat en implementering af de 
besparelser, der blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2017 til 2020.  
 
Som aftalt inviteres der til IR-møde inden høringssvar om Budget 2018. 
Mødedato er sat til d. 17. august og mødet holdes i Sct. Georggårdens 
vuggestue.  
Kommuneaftale er indgået, men vi kender endnu ikke til betydningen af 
denne aftale. Vi regner med at kunne sende information ud om denne aftale 
inden 1. juli.  
 
 
2. Den aktuelle situation i forhold til etablering af nye pladser 
Børnetallet for 0 til 5 års området stiger. De første år for 0 til 2 årige, herefter 
også for de 3 til 5 årige. 
I får en orientering om, hvilke initiativer Børneområdet arbejder med lige nu. 
 
Referat 
Dorte Bloch Olsen orienterede om pasningsgarantien, som vi er forpligtet til 
at overholde. Overholdes den ikke, er der økonomiske konsekvenser for 
kommunen forbundet hermed.   
 
Da kommunen mangler 0-2 årspladser, er der indgået aftale med en række 
ledere/børnehuse om flere pladser i det pågældende børnehus, i alt 60 
pladser er der indgået aftale om. Dog er der nogle mindre børnehaver, som 
fysisk ikke er velegnet til 0-2 års pladser.  
Der oprettes en midlertidig vuggestue for 35 børn på Vangeboskolen. 
Renovering og indretning af lokaler til vuggestuen igangsættes i slutningen af 
juni, når skolen har ryddet lokalerne. Udover det indvendige skal der også 
etableres udendørs legeområde med hegn omkring.  
Masterplansarbejdet indeholder også et punkt til drøftelse om fortsat 
anvendelse af lokaler på Vangeboskolen. Det er tale om lokaler, der grundet 
skolens børnetal kan frigives til andre formål.  
Spørgsmål fra salen: når daginstitutioner etableres på skoler, vil vi så ikke om 
x år mange plads på skolerne? Som prognosen ser ud, kommer der ikke flere 
børn, men de er yngre end forventet, når de tilflytter kommunen.  
 
 
3. Nyt fra Børn- og Skoleudvalget vedrørende dagtilbudsområdet 
Orientering ved Randi Mondorf 
 

 Første fase af renovering af Skovlyskolen er besluttet. 

 Kraftige budgetoverskridelser på specialområdet 0-18 år. Årsagen er bl.a. 
ændret lovgivning og dermed en underbudgettering. Antal børn og unge 
med behov for indsats jf. loven er også øget. I budgetforhandlingerne 
lægges der op til, at området tilføres 30 millioner i alt. Det er dog stadig et 
underskud i 2017 på 17 millioner, der skal dækkes i år. BSU forventer dog 
ikke, at det vil betyde besparelser på børne- og skoleområdet.  



 
 

 

14. juni 2017 

 

Sagsbehandler: 

Kirsti Schou Tornøe 

 

3 

 
4. Resterende møder i 2017 
Det fremgår af kommissoriet for Institutionsrådet, at der som udgangspunkt 
holdes to dialogmøder om året. Der har i 2017 været holdt møder den 23.3. 
og den 12.6. Der er planlagt møde den 17.8., hvor hovedtemaet er budget 
2018 til 2021. Derudover kan der eventuelt holdes møde den 30. november. 
 
Vi har tidligere aftalt, at det kommende møde skal holdes i Sct. Georg 
Gårdens Vuggestue. Børneområdet foreslår, at det fastholdes. 
 
Ønsker til øvrige temaer på mødet? 
 
Referat  
Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og 
Radikale Venstre om "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” 
Konsekvenser for dagtilbudsområdet orienteres der om på mødet d. 17. 
august.  
 
Mødet holdes i Sct. Georg Gårdens vuggestue.   
 
5. Evt. 
Har bestyrelserne valgt nye formænd, bedes I sende navn og e-mail til 
boerneomraadet@rudersdal.dk  
 
 
6. a. Møde for de kommunale forældrebestyrelsesformænd 
Nyt fra forvaltningen 
Nyt fra bestyrelserne 
Evt.  
 
Referat  
I forlængelse af nye bestyrelsesmedlemmer er valgt, spørges der til 
informationsmateriale til nye medlemmer, hvor information om fx 
Masterplan indgår.  Der foreligger et informationsmateriale, men i 
forlængelse af spørgsmålet, vil vi gennemgå materialet med henblik på, at det 
afspejler de opgaver, en bestyrelse har.  
 
 
6.b. Møde for de selvejende institutionsbestyrelsesformænd 
Nyt fra forvaltningen 
Nyt fra bestyrelserne 
Evt.  
 
Referat  
Intet nyt. 
 
 
Venlig hilsen 
Randi Mondorf 

mailto:boerneomraadet@rudersdal.dk
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Formand for Børne og Skoleudvalget 


