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Børneområdet 

Børneområdet 

administration 

 

Sagsbehandler: 

Kirsti Schou Tornøe 

krto@rudersdal.dk  

Sagsnr.: Institutionsrådet 

 

Referat for IR møde den 17. august 2017 
 
 
 
Emne/udvalg 

 
Institutionsrådet for dagtilbudsområdet 

 
Mødested 

 
Sct. Georggårdens Vuggestue, Vangeboled 1, 2840 Holte 

 
Mødedato 

 
17. august 2017 

 
Mødetidspunkt 

 
Kl. 17.00 – 20.00 

 
Bemærkninger 

 
Vi beder jer melde afbud, hvis I ikke deltager i mødet. Afbud mailes til 
boerneomraadet@rudersdal.dk 
 

Medlemmer Alle formænd for de kommunale områdeinstitutioner og selvejende institutioner, 
dagplejen og Rudegårds Alle 
Formanden for Børne- og Skoleudvalget som formand for IR 
 
Børne- og Skoleudvalgets medlemmer deltager i mødet 
Direktør Henning Bach Christensen 
Børnechef Dorte Bloch Olsen 
 

Referent Karen Haudrum Larsen, Børneområdet 
 
 

Tilstede var: Signe Hinz Andersen, Nærum Menighedsbørnehave,  
Christina Axel Nymark, Områdeinstitution Holte,  
Maja Munch, Områdeinstitution Bøgebakken,  
Justin Strangeways, Områdeinstitution Hestkøb,  
Johanne Strabo Svendsen, Skyttebjerg,  
Helle Næsager, Skovstjernen,  
Peer Szöcs, Sct. Georggårdens Vuggestue,  
Kristina Lochmann, Ruderen,  
Dorthe Plovsing, Honningkrukken,  
Kirstine Flarup Tofthøj, Myretuen. 
Randi Mondorf, V, Kommunalbestyrelsen 
Kristine Thrane, S, Kommunalbestyrelsen,  
Court Møller, R, Kommunalbestyrelsen,  
Henning Bach Christensen, Direktør 
Dorte Bloch Olsen, Børnechef 
Louise Jeppesen, institutionsleder af Sct. Georg 
Gårdens vuggestue 
Karen Haudrum Larsen, Administrativ leder på 
Børneområdet 
 
 

 
Afbud fra:            Marie Frandsen, Områdeinstitution Birkehaven. 
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Indledende ord og præsentation af vuggestuen Sct. Georg Gården: 
Randi Mondorf bød velkommen til institutionsrådsmødet, og gav ordet til 
formand fra forældrebestyrelsen i Sct. Georg Gårdens Vuggestue, Per Szöcs, 
og institutionsleder Louise Jeppesen.  
 
Louise Jeppesen præsenterede, hvordan vuggestuen arbejder med at 
udmønte Børne- og Ungepolitikken i praksis. Louise lagde særligt vægt på 
vuggestuens arbejde: 

 Med at udvikle pædagogiske læringsmiljøer, og viste eksempler på, 
hvordan de understøtter de små 1-årige børn, der lige har lært at gå, og 
derfor helst vil stå op og lege. 

 Med de fælles læreplanstemaer. Her fremhævede Louise et krible-krable 
forløb, som i stil med andre forløb, er meget lange, da små børn skal have 
lange forløb, så de kan fordybe sig i emnet. Derudover kom Louise med 
eksempler på, hvordan de voksne i huset går foran, ved siden af og 
bagved børnene i deres leg og læring. 

 Med dagligdags rutiner. Louise fremhævede vigtige dagligdagsrutiner som 
måltidet og beklædning. 

 Med de voksnes rolle og ansvar i deres relation til børnene – så alle børn 
har et godt psykisk godt læringsmiljø. 

 
 
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.” 
 
Budgetbrev med link til budgetforslaget for 2018 og frem blev udsendt til alle 
formænd den 10. juli 2017. Det fremgår af brevet, at budgetforslaget for 2018 
til 2021 ikke indeholder nye forslag til besparelser. Forslaget indeholder 
fortsat de besparelser, som blev vedtaget i 2016 for budgettet for 2017 til 
2020. 
 
Bestyrelsernes kommentarer og eventuelle alternative forslag skal 
fremsendes til Børneområdet senest den 24. august kl. 12.00 for at kunne 
indgå i den politiske behandling af budgetforslaget. 
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På mødet skal vi drøfte det fremlagte budgetforslag, således at IR 
medlemmerne kan få lejlighed til at drøfte budgetforslaget med Børne- og 
Skoleudvalgets medlemmer. 
 
Referat 
Randi Mondorf præsenterede budgetforslaget for 2018. Oplægget udsendes 
med dette referat. Der er ikke yderligere besparelser til budget 2018 end 
dem, der blev vedtaget i 2016 for 2018 og 2019. De tilstedeværende 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer anførte, at der er et lille overskud i 
kommunen i år, og det er derfor muligt at komme med forslag til, hvordan 
tidligere vedtagne besparelser og effektiviseringer kan ”tilbagekøbes”. Det 
blev dog også oplyst, at alle politik-områder i kommunen har mange ønsker, 
og at langtfra alle ønsker der kan opfyldes. 
 
I forbindelse med oplægget blev besparelsen på mellemmåltidet drøftet, og 
fordi det var en besparelse, der var vedtaget for 2017, er den ikke fremhævet 
i høringsmaterialet. Alle politikere opfordrede til, at forældrebestyrelserne 
medtog deres holdning til det kommunalt medfinansierede mellemmåltid i 
deres høringssvar. Det blev endvidere aftalt, at forvaltningen sendte en 
præcisering til høringsmaterialet ud til alle bestyrelsesformænd. 
 
Mailen blev udsendt fredag den 18. august 2017. Mailens ordlyd er som 
følger: 
 
Kære forældrebestyrelsesformænd 
  
På institutionsrådsmødet den 17. august 2017 blev forslag til budget 2018 
præsteret. Forvaltningen blev her opmærksomme på, at drøftelserne om, 
hvorvidt mellemmåltiderne skal opretholdes som en del af dagtilbudsydelsen, 
ikke fremgår af høringsmaterialet. Bestyrelsesformændene var derfor ikke 
vidende om, at de kan kommentere på spørgsmålet om mellemmåltidet i 
deres høringssvar.  Blandt de tilstedeværende politikere var der enighed om, 
at det var vigtigt, at bestyrelserne medtager deres synspunkter om 
mellemmåltidet. 
  
Det blev derfor aftalt på mødet, at forvaltningen skulle sende denne mail ud, 
der præciserer sagen. 
  
Sagen er kort:  
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 og frem godkendte 
Kommunalbestyrelsen, at mellemmåltider for alle 0 til 5 årige børn med 
virkning fra 01.05.2018 ikke længere skulle have en kommunal 
medfinansiering på 75 % af udgiften. Forslaget indgik som en del af 
besparelsen på daginstitutionsområdet. Man ønskede i stedet at etablere et 
forsøg, hvor mellemmåltider indgik i en fuldkostordning for alle børn.  
  
Da ministeriet den 24.10.2016 afslog kommunens dispensationsansøgning, 
godkendte Kommunalbestyrelsen den 23.11.2016, at ordningen i 2017 skulle 
finansieres som hidtil med 75 % kommunal finansiering og maks. 25 % 
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forældrefinansiering. Det blev samtidig besluttet, at Børneområdet til august-
møderækken 2017 skulle fremlægge mulige løsninger på fremtidig 
finansiering fra 2018. 
  
Børneområdet fremlagde en sag om mellemmåltidsspørgsmålet i juni 2017, 
hvor Børne- og Skoleudvalget besluttede, at oversende sagen til 
budgetforhandlingerne. I kan læse mere om sagen i vedhæftede link (klik på 
dagsordenspunkt 6 – Finansiering af mellemmåltider i daginstitutioner fra 
2018): https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2017/dagsorden-med-
vedtagelser-52 
 
2. Den aktuelle situation i forhold til etablering af nye pladser 
I får en orientering om, hvilke initiativer Børneområdet arbejder med lige nu. 
 
Referat: 
Dorte Bloch Olsen orienterede om, at Børneområdet det seneste halvår har 
oprettet op mod 100 0-2 års pladser (heri indgår de 35 nyetablerede 0-2 års 
pladser på Vangeboskolen, der nu hedder Egebakkens vuggestue). 
Prognoserne har hele tiden forventet denne stigning, men stigningen er 
kommet lidt tidligere end forventet. Stigningen fortsætter, så kommunen 
samlet set får behov for ca. 200 ekstra 0-2 års pladser. Antallet af 3-5 årige er 
forholdsvist uændret de kommende cirka to år, hvorefter antallet af 3-5 årige 
stiger. Der vil i den forbindelse blive brug for ca. 100 ekstra 3-5 års pladser, da 
kommunen pt. har mange ledige 3-5 års pladser. 
 
Etableringen af nye pladser bliver en del af de drøftelser som 
arbejdsgrupperne til Masterplanen har i disse måneder. 
 
3. Regeringsudspillet: ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. 
På IR mødet den 12. juni blev det aftalt, at Børneområdet på dette møde vil 
orientere om de kommende lovændringer på dagtilbudsområdet. Der er i 
skrivende stund ikke udsendt forslag til revision af dagtilbudsloven. Afhængigt 
af, om det sker inden mødet den 17. august, vil Børneområdet orientere om 
de kommende ændringer i loven. 
 
Den indgåede aftale i Folketinget vedlægges. 
 
Referat: 
Dorte Bloch Olsen orienterede om regeringsudspillet. Lovforslaget er endnu 
ikke kommet, men forventes at blive vedtaget i løbet af efteråret, samt at det 
vil være gældende fra sommeren 2018. 
 
Dorte Bloch Olsen præsenterede regeringsudspillet og henviste til ”master for 
en styrket pædagogisk læreplan”, som har dannet grundlag for udspillet. For 
mere information henvises til Masteren på Socialministeriets hjemmeside: 
http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-
laereplan.pdf 
 
Dorte Bloch Olsens oplæg udsendes med dette referat. 

https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2017/dagsorden-med-vedtagelser-52
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2017/dagsorden-med-vedtagelser-52
http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf
http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf
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Dorthe Plovsing, bestyrelsesformand fra Honningkrukken, anførte, at det er 
betryggende, at hovedparten af de nye tiltag der ligger i regeringsudspillet 
allerede er igangsat i Rudersdal Kommunes institutioner.  
 
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., 
den 12.6 og den 17.8. Derudover kan der eventuelt holdes møde den 30. 
november. 
 
Der fastlægges møder for IR i slutningen af året gældende for 2018. Datoer 
udsendes til IR medlemmerne. 
 
Mødested for det kommende møde skal aftales. 
 
Såfremt I har ønsker til temaer på mødet, kan det fremsættes under dette 
punkt. 
 
Referat 
Børnehuset Birkemosen og Nærum Menighedsbørnehave har tilbudt at 
afholde de næste møder. Næste møde er den 30. november 2017 i 
Birkemosen. 
 
5. Evt. 
Helle Næsager fra Skovstjernen anførte, at hun var glad for at hun valgte at 
deltage i mødet, da bestyrelserne ikke vidste, at de kunne udfordre 
eksisterende budgetvedtagelser fra 2016. 
 
Der blev stillet spørgsmål til, om det er realistisk, at allerede vedtagne 
budgetvedtagelser kan tilbagekøbes. Alle tilstedeværende 
kommunalbestyrelsesmedlemmer anførte, at de lyttede til deltagernes 
udtalelser og formelle høringssvar, men at de ikke kunne sige noget konkret. 
Kommunalbestyrelsesmedlemmerne opfordrede bestyrelserne til at skrive, 
hvilke besparelsesforslag de ønsker ”tilbagekøbt” i deres høringssvar, og at 
det er vigtigt, at de prioriterer eventuelle ønsker. 
 
Der blev stillet spørgsmål til besparelsen på de selvejendes 
administrationsbidrag, og om besparelsen er fjernet. Spørgsmålet blev 
henvist til det efterfølgende møde for de selvejende bestyrelsesformænd. 
 
6. a. Møde for de kommunale forældrebestyrelsesformænd 
 
Nyt fra bestyrelserne 
Evt. 
 
6.b. Møde for de selvejende institutionsbestyrelsesformænd 
 
Nyt fra forvaltningen 
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Dorte Bloch Olsen orienterede om mødet med de selvejende 
administrationsselskaber, der afviste en lavere administrationsprocent.  
 
Dorte Bloch Olsen orienterede om principperne for indgåelse aftaler om 
administrationsprocentsatser, jf. loven. 
 
Dorte Bloch Olsen anførte, at der arbejdes på en revurdering af tildelingen af 
ledelsestimer og administration til både kommunale og selvejende. Så både 
selvejende og kommunale får samme tildeling til administration og ledelse. 
Tildelingsmodelen vil blive revideret i 2018. 
 
Randi Mondorf præciserede Børne- og Skoleudvalgets holdning til, at det 
først og fremmest er normeringerne, de ønsker at beskytte, og derfor har 
givet Dorte Bloch Olsen en bunden opgave med at reducere 
administrationsudgifterne. 
 
Der var en bred drøftelse af sagen. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne fremhævede, at de alle har et ønske om, at der 
bruges mindst muligt midler på administration, men de oplever, at det er 
vanskeligt at forhandle med de administrative selskaber. Bestyrelserne har 
samtidig et stort ejerskab og engagement i selvejende begrebet. 
 
 


