Institutionsrådsmøde for dagtilbudsområdet
den 20.8.2018

8. august 2018
Dagtilbudsområdet
Dagtilbudsområdets
administration

Emne/udvalg

Institutionsrådet for dagtilbudsområdet
Sagsbehandler:
Dorte Bloch Olsen
Tlf. 46 11 43 10
DBL@rudersdal.dk

Mødested

Børnehuset Egebakken, Vangeboled 15, 2840 Holte

Mødedato

20. august 2018

Mødetidspunkt

Kl. 17.00 – 20.00

Bemærkninger

Vi beder jer melde afbud, hvis I ikke deltager i mødet. Afbud mailes til dagtilbud@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 – afbud grundet andet møde
Dagtilbudschef Dorte Bloch Olsen

Referent

Administrativ chef Karen Haudrum Larsen, Dagtilbudsområdet

Fremmødte:
 Daniel Ernst Hansen, BSU,
 Irene Jakobsen, Skovstjernen,
 Mathilde Müller, Skyttebjerg børnehave,
 Katrine Eskildsen, Dagplejen,
 Christina Nymark, Område Holte,
 Maja Munch, Område Bøgebakken,
 Anja Hoffmeyer, Ruderen,
 Kirstine Tofthøj, BSU,
 Dorthe Plovsing, Honningkrukken,
 Jakob Kjærsgaard, BSU,
 Mette Poulsen, BSU,
 Randi Mondorf, BSU,
 Signe Hinz Andersen, Nærum Menighedsbørnehave,
 Trine Dybkjær, BSU,
 Jens Darket, BSU,
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Birgitte Sørensen, Område Birkehaven,
Malene Borg, Myretuen,
Justin Strangeways, Område Hestkøb,
Vibeke Kiær Sønderbæk, Områdeleder område Holte,
Dorte Bloch Olsen, Dagtilbudschef,
Karen Haudrum Larsen, Administrativ chef på Dagtilbudsområdet.

Afbud fra:
 Marike Frølke Nielsen, Rudegårds Allé,
 Direktør Henning Bach Christensen.
1. Velkommen til Område Holte og Børnehuset Egebakken ved formand Christina Axel Nymark og områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
samt præsentation af de tilstedeværende ved Daniel E. Hansen, formand for Børne og Skoleudvalget
Referat:
Daglig leder Tina Birch indledte mødet med at vise rundt i Egebakkens
vuggestueafdeling. Herefter bød områdeleder for Holte Vibeke Kiær
Sønderbæk velkommen.
2. Budgetforslag 2019 til 2022
Budgetforslag udsendes til alle formænd i uge 33, så snart Dagtilbudsområdet har modtaget det.
Bestyrelserne har mulighed for at sende høringssvar til Kommunalbestyrelsen frem til den 3. september kl. 12.00 til dagtilbud@rudersdal.dk.
Se nedvidere vedlagte brev fra borgmester Jens Ive.
På mødet vil Daniel E. Hansen fremlægge den aktuelle situation omkring budgettet, samt de forhold som Børne- og Skoleudvalget er særligt optagede af. Der er mulighed for at drøfte budgetforslaget på mødet, således at bestyrelserne er bedre rustet til at sende høringssvar.
Referat:
Formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel Ernst Hansen (DEH)
fremlagde budgetforslaget. DEH forklarede, hvorfor der er behov for at
finde besparelser ved hjælp af effektiviseringer, strukturændringer og
øgede indtægter på i alt 225 mio. kr. over de kommende fire år.
Bemærk: Oplægget er udsendt til alle bestyrelsesformænd tirsdag den
21. august 2018 til brug for deres videre arbejde med at afgive høringssvar til budget 2019.
Der blev stillet en række spørgsmål til, hvad bestyrelserne høres i, da
budgetforslagets anvisninger til, hvor besparelserne skal findes, ople-
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ves meget ukonkrete. DEH og Jens Darket anførte, at det fortsat er
nyttigt for dem som politikere at vide, om bestyrelserne ønsker reduktioner på normeringerne for at finde besparelserne, eller om besparelserne eksempelvis hellere skal findes ved hjælp af strukturændringer i
organisationen. Jens Darket orienterede om kommende drøftelse af
skolestruktur. Der henvises til BSU seneste møde for yderligere information.
Flere bestyrelsesformænd anførte, at de fortsat har et ønske om at blive inddraget så tidligt som muligt, hvis der skal findes besparelser på
Dagtilbudsområdet.
Dorte Bloch Olsen anførte, at det i 2016 blev aftalt, at der skal afholdes
et institutionsrådsmøde umiddelbart inden fristen for at afgive høringssvar til budgetforslaget, hvilket der med dette møde også er blevet afholdt i år. Derudover er der en aftale om, at der årligt oprettes en FAQ
på kommunens hjemmeside med information om budgetproces og
konkret indhold i budgetforslaget. DBL anførte, at dette ikke har været
muligt i år på grund af den atypiske budgetproces.
3. Dagtilbudsreform
På sidste IR møde lovede Dagtilbudsområdet, at der på alle IR møder
vil blive fremlagt et tema fra dagtilbudsreformen. På dette møde vil Dorte Bloch Olsen orientere om den ændrede lovgivning i forhold til barselslov og deltidsplads; kombinationspladser til børn hvis forældre har
atypiske arbejdstider; tilskud til privat pasning af eget barn, ændring af
krav i forhold til private pasningsordninger og private passere samt nye
krav til det pædagogiske arbejde i SFO’erne for kommende skolebørn
gældende for perioden 1. maj til 1. august hvert år.
Alle sagerne er behandlet på BSU mødet den 15. august og kan findes
på kommunens hjemmeside her:
https://www.rudersdal.dk/udvalg/boerne-og-skoleudvalget.
Referat:
DBL orienterede om ændrede regler for modtagelse af en række tilskud
til pasning. Det drejer sig om:
•
•
•
•

Deltidspladser ved barselsorlov med andet barn. Ikrafttræden
1.1.19
Kombinationspladser atypiske arbejdstider dagtilbud og tilskud til
pasning. Ikrafttræden 1.7.18
Tilskud til privat pasning af eget barn – kan fremover deles. Ikrafttræden 1.7.18
Private pasningsordning og privat pasning – ændrede krav. Ikrafttræden 1.7.18
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•

Mål for arbejdet i SFO 1.5. til 1.8. for skolestartere.

Der er mere information om de forskellige tilskudsmuligheder på kommunens hjemmeside.
4.Status for Masterplansprojekterne
Dagtilbudsområdet vil orientere om status for Masterplansprojekterne,
herunder:
 Børnehuset Honningkrukken - ombygning
 Børnehuset Egebakken - ny afdeling
 Børnehuset Skovlyhuset – ny afdeling
 Børnehuset Firkløveren samt midlertidig opstartssted
 Nærum Menighedsbørnehave – ny afdeling
 Børnehuset Søvej - badeværelser
 Børnehuset Flintehøj ombygning afsluttet
Referat:
DBL orienterede om status på byggeprojekterne.
5. Ny møde i november
Hvis der er behov for at mødes, er der planlagt et møde til den 15. november. Hvis mødet holdes, vil det blive lagt den 13. eller 14. november.
Referat:
Det kommende møde afholdes den 14. november 2018 i område Hestkøb.
6. Møde i de to bestyrelsesgrupper
6. a. De kommunale forældrebestyrelser
Her blev blandt andet drøftet sampasning og lukkedage i sommerferien.
6. b. De selvejende institutionsbestyrelser
På mødet blev drøftet, hvordan de selvejende bestyrelser håndterer de
databehandleraftaler, der skal indgås med administrationsselskaberne
om håndtering af personale- og økonomidata. Rudersdal Kommunes
DPO har afgivet en udtalelse om den databehandleraftale, som LDD
har fremsendt. Materialet blev uddelt på mødet og er efterfølgende
sendt via mail til de selvejende bestyrelser.
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