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Kirsti Schou Tornøe 
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Tlf. 46 11 43 31 

Mobil 72 68 43 31 

 

Børneområdet 

Børneområdet 

administration 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

 

Referat fra det årlige møde mellem de private institutioner og 

Børneområdet d. 9. november 2017 

 

Tilstede 

 Marianne og Flemming Rasmussen/Montessori Børnecenter 

 Nikolaj Olsen/Gøngehesten 

 Eva Hermansen og Jes Lind Bejer/Rønnebærhuset 

 Vera Vester og Rosalone Pamer/Sommerfuglen  

 Dorte Sønderstrup og Lise Chemnitz Nielsen/Tryllefløjten 

 Dorte Bloch Olsen/Børnechef 

 Kirsti Schou Tornøe/leder af konsulentgruppen (referent) 

 

 

1. Dagtilbudsreform og betydningen for de private institutioner 

Dorte Bloch gennemgik baggrunden for reformen, samt hovedpunkterne. 

Oplæg er vedhæftet referatet.  Vi giver jer besked, når loven er vedtaget.  

 

Hovedpunkterne i den styrkede pædagogiske læreplan:  

 Udvidelse af formål 

o Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse 

gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er 

grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et 

børneperspektiv 

 12 centrale mål for seks reviderede pædagogiske læreplanstemaer med 

indholdsbeskrivelse for hvert tema 

 Læringsmiljø 7 til 17, fællesskab, evalueringskultur 

 Forældresamarbejde: Forældreinvolvering og deltagelse 

 Fleksibilitet og forældreindflydelse  

 Skoleunderstøttende år  

 Inddragelse af frivillige og brug af lokalområdets ressourcer 

 Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider 

 Ret til at vælge deltidsplads til ældre søskende for forældre på barsels- 

eller forældreorlov 

 Leder har ansvar for, at alt arbejde tager udgangspunkt i den pædagogiske 

læreplan 

 

Når loven er vedtaget, vil kommunen igangsætte arbejdet  med følgende:  

 ny ramme for den pædagogiske læreplan, som de enkelte dagtilbud skal 

tage udgangspunkt i, når de udformer deres egen pædagogiske læreplan. 

De private er velkomne til at anvende rammen. 
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 revidering af den overordnede tilsynsramme inkl. fokus på 

evalueringskultur, dannelse, læringsmiljø og skoleunderstøttende tiltag det 

sidste år inden skolestart. 

 

Anbefalet læsning: ”Master for en styrket pædagogisk læreplan”. 

http://socialministeriet.dk/media/18856/master-for-en-styrket-paedagoiske-

laereplan.pdf  

 

Hvis det har interesse kan det fulde forslag til lov om ændring af 

dagtilbudsloven læses på Høringsportalen:  

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60989  

 

Vedr. kvalitet i daginstitutioner se fx:  

https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/artikler/det-gode-liv-begynder-i-

daginstitutionen/  

 

 

2. Øvrige punkter, som institutionerne ønsker at drøfte med forvaltningen 

Tryllefløjten spørger til vurderingsmaterialet i dialogvurderingen i forhold til 

børnenes alder. Kirsti eftersender materiale som kommunen anvender ifm. 

dialogvurderingen.  

 

3. Evt. 

Kirsti sender mail med information om, hvilket materiale der skal afleveres i år 

og fristen herfor.  
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