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Emne/udvalg

Institutionsrådet for dagtilbudsområdet

Mødested

Børnehuset Nærum Menighedsbørnehave,
Biblioteksalleen 2, 2850 Nærum

Mødedato

28. maj 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
Dagtilbudschef Dorte Bloch Olsen

Referent

Kirsti Schou Tornøe, Dagtilbudsområdet

Fremmødte:
Birgitte Sørensen, område Birkehaven
Christina Nymark, område Holte
Justin Strangeways, område Hestkøb
Mathilde Müller, Skyttebjerg
Morten Grothe-Kræmmergaard, Myretuen
Maja Munch, område Bøgebakken
Signe Hinz Andersen, Nærum menighedsbørnehave
Daniel E. Hansen, BSU
Randi Mondorf, BSU
Kirstine Tofthøj, BSU
Jens Darket, BSU
Afbud:
Louise Bjerring Bondesen, dagplejen
Helle Næsager, Skovstjernen
Jakob Kjærsgaard, BSU

1. Velkommen til Nærum Menighedsbørnehave og præsentation
ved Daniel E. Hansen, formand for Børne og Skoleudvalget
Formand Signe Hinz Andersen og leder Bente Mahrt byder velkommen
og giver en kort rundvisning
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2. Budget 2019
Daniel E. Hansen vil orientere om status for budgetarbejdet.
Referat
På nuværende tidspunkt mangler Rudersdal kommune op til kr. 350
millioner for den kommende fireårs periode 2019 til 2022. Daniel
udtrykker, at vi står med en ganske alvorlig budgetsituation.
Kommunen afventer forhandling mellem KL (Kommunerne
Landsforening) og Finansministeriet om rammen for kommunernes
økonomi, fx udligningsreformens betydning. Dagtilbudsområdet
informerer bestyrelserne om processen ift. Budget 2019, lige så snart
kommunen kender resultatet af KL og Finansministeriets forhandling.
Forvaltningen udformer lignende materiale som sidste år; tidsplan,
høringssvar, hvad bliver bestyrelserne hørt om mv. Det vil være
forventeligt med en kort høringsfrist.
På spørgsmål om mulighed for differentierede besparelsesforslag,
svarede Dorte Bloch (DBL), at der på dagtilbudsområdet er
lovbeskrevet, at det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter
standarden for dagtilbudsområdet.
Til yderligere information om den økonomiske situation se dagsorden til
Økonomiudvalgsmøde d. 9.5.18.
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/dagsorden-med-vedtagelser53
3. Vedtagelse af Masterplanen – og hvad sker der så
Kommunalbestyrelsen har den 25. april godkendt den nye Masterplan.
Den adskiller sig på en række punkter fra den tidligere Masterplan.
I vil få en kort gennemgang af ændringerne og forslaget til prioriteringer
for de kommende år.
Referat
Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25.4.18 den nye Masterplan.
Daniel takker for den gode indsats, der er lagt i arbejdet.
DBL informerede om byggeprojekter, der er igangsat for at kunne
opfylde pasningsgarantien.
 Fredsholm har gennemgået en mindre ombygning og har nu en
vuggestuegruppe
 Egebakken er etableret ved Vangeboskolen, i første omgang som
en afdeling med vuggestue. Ny afdeling med plads til
børnehavebørn igangsættes i løbet af kort tid.
 Frigørelse af SFO-bygning på Bistrupskolen, bliver politisk
behandlet den 6.6.18.
 Der arbejdes med forslaget om at udvide Nærum
Menighedsbørnehave.
DBL forventer, at der i 2019 ikke vil være en Masterplansproces, da
disse projekter er igangsat. I 2019 vil der være en mindre
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Masterplansproces for 2020, som primært vil indeholde prioritering af
renoveringer.
4. Dagtilbudsreform
Den kommende dagtilbudsreform blev fremlagt i Folketinget den 28.
februar. Lovgivningen forventes vedtaget den 22. maj. Loven træder i
kraft den 1. juli 2018.
Forvaltningen vil gennemgå dagtilbudsreformen.
Vi skal drøfte følgende ændringer:
Forældrebestyrelsens ændrede minimumskompetence
Forældresamarbejdets betydning for børns læring.
Referat
DBL informerede om reformen på dagtilbudsområdet. En reform der
betyder flere indsatser både pædagogisk, ledelsesmæssigt og
driftsmæssigt. Bl.a. kan kommunerne fremover kun vedtage rammer og
retningslinjer, men ikke mål for den pædagogiske indsats. Der stilles
nye udvidede krav til det pædagogiske arbejde, herunder at der skal
skabes læringsmiljøer for alle børn hele dagen.
Bestyrelsesformændene udtrykte ønske om, at et kommende IR-møde
omhandlede reformen ift. Konkrete eksempler på forældresamarbejde.
BSU får i juni forelagt en oversigt over, hvad dagtilbudsområdet skal
igangsætte ifm. med reformen.
DBL’s oplæg om reformen er vedhæftet referatet.
Grundlaget for reformen kan læses i ”Master for en styrket pædagogisk
læreplan”.
http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrketpaedagoiske-laereplan.pdf
5. ”Hjernen og Hjertet” – hvordan bruger vi materialet
IR har efterspurgt, hvordan data fra dialogmodulet og
sprogvurderingerne anvendes fra pædagogen og forælderen udfylder
og har en samtale om barnets udvikling og frem til BSU får en
orientering om, hvordan personalet arbejder med læringsmiljøet for
børnegrupperne.
Forvaltningen vil orientere om, hvordan vi generelt bruger data til at
forbedre læringsmiljøet for børnene og til at ændre på den
pædagogiske praksis, der er i huset. Herunder vil vi fremlægge,
hvordan Hjernen og Hjertet bidrager den at højne den pædagogiske
kvalitet.
Referat
Kirsti (KRTO) fortalte om, hvordan data anvendes på
dagtilbudsområdet, herunder anvendelse af dialog- og sprogvurdering,
som er to vurderingsredskaber i Hjernen & Hjertet.
Dialog og sprogvurdering giver en systematik, som understøtter en
pædagogfaglig vurdering af det enkelte barn samt rammesætter
forældresamtalen. Ligeledes giver det information om, hvordan det
enkelte barn kan understøttes og/eller udfordres i det fortsatte arbejde
med barnets trivsel, læring og udvikling.
En vurdering af barnet er samtidig en vurdering af det læringsmiljø
barnet tilbydes, og er derfor også vigtig information til pædagogerne om
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de eventuelt skal justere den pædagogiske praksis. Dialog- og
sprogvurderinger kan ikke anvendes til at sammenligne børnehusenes
faglige niveau.
Oplæg er vedhæftet referatet.

6. Resterende møder i 2018
Det fremgår af kommissoriet for Institutionsrådet, at der som
udgangspunkt holdes to dialogmøder om året. Der planlægges i 2018
med møder den 28. maj (ændring) og den 20. august, mens den 15.
november står som et eventuelt møde, der kan aflyses.
Den 28. maj og den 20. august er hovedpunktet budget 2019 samt ny
persondataforordning.
Mødested for det kommende møde den 20. august skal aftales den 28.
maj.
Såfremt I har ønsker til temaer på mødet, kan det fremsættes under
dette punkt.
Referat
Næste møde er mandag d. 20. august. Mødet afholdes evt. i
Egebakken.
Foreløbige punkter til dagsorden:
 Budget 2019
 Forældresamarbejde i forlængelse af dagtilbudsreformen
Ønsker om temaer til de kommende møder må mailes til Daniel E.
Hansen eller DBL.
7. Evt.
Morten Grothe-Kræmmergaard krediterede forvaltningen/DBL og Karen
Haudrum Larsen for et rigtigt godt arbejde og møde om GDPR for de
selvejende institutioner, som er endt med et tillæg til
driftsoverenskomsterne for de selvejende institutioners
forældrebestyrelser og ledere.

8. a. Møde for de kommunale forældrebestyrelsesformænd
1) Sidste nyt, eks. frokostafstemning og nyvalg til bestyrelserne.
2) Nyt fra bestyrelserne
Referat
Områderne har afholdt bestyrelsesvalg, konstituering sker indenfor et
par uger. Generelt er det en lille interesse for valg til bestyrelse blandt
forældre.
Afstemning om frokostordning er afsluttet, generelt stor tilslutning.
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Forældre med børn i skovgrupper efterspørger en mere fleksibel
ordning ift. lukkeuger, fx mulighed for alternativ pasning i en integreret
daginstitution.
8.b. Møde for de selvejende institutionsbestyrelsesformænd
De tilstedeværende efterlyste flere deltagere fra de selvejende
institutioner til IR møderne.
1) Nyt fra forvaltningen – persondataforordning og de selvejende
institutioner
Intet nyt
2) Nyt fra bestyrelserne
Intet til referat.
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