Referat fra møde i Institutionsrådet for Dagtilbudsområdet
den 22. november 2018
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1. Velkommen til Område Hestkøb og Børnehuset Lyngborghave ved formand Justin
Strangeways samt præsentation af de tilstedeværende ved Daniel E. Hansen, formand
for Børne og Skoleudvalget
Daniel indledte med at ønske velkommen og gav ordet videre til Justin Strangeways,
bestyrelsesformand for område Hestkøb.
Område Hestkøb består af syv børnehuse. Ny områdeleder Inge Fabricius startede i august,
da tidligere områdeleder gik på pension. Området har i 2018 fået tre nye daglige ledere. Nyt
børnehus, Firkløveren, er oprettet grundet kommunens behov for flere pladser. Firkløveren
får til huse i eget hus på Bistrupskolen. Indtil ombygning er færdig, holder Firkløveren til i
lokaler i Sjælsøhallen. De midlertidige lokaler har tidligere været anvendt til institution.
Lyngborghave blev bygget for syv år siden. Nyt hus og ændrede fysiske rammer har betydet
en fokuseret indsats fra leder og personalet i at etablere ny kultur og nye rutiner.
Inden rundvisning i huset fortalte daglig leder, Karen Nørr om betydningen af organisering og
struktur, når bygningen er på 2000 m2 og har plads til 50 vuggestuebørn og 100
børnehavebørn.
Vuggestueafdelingen og børnehaveafdelingen er fordelt i fire teams. Alle børn har en
primær- og sekundærpædagog, som følger barnet frem til overgang til børnehave eller skole.
At arbejde i teams er med til at sikre en tydelig struktur, som giver børnene en hverdag med
tryghed og genkendelighed. Lyngborghave arbejder ofte med længerevarende projekter,
hvor dokumentation i form af billeder og tekst indgår som en væsentlig del af projektet.
2. Opfølgning på det vedtagne budget for 2019 til 2022
Formand Daniel E. Hansen vil orientere om det vedtagne budget, herunder:
Anlægsbevillinger til dagtilbudsområdet i 2019
Driftsbesparelse i 2019 på 1 mio. kroner for Dagtilbudsområdet via effektiviseringer,
herunder indkøb
Effektivisering på Børne- og Skoleudvalgets område fra 2020.
Referat:
Daniel informerede om en generel opbremsning på midler til anlæg, på nær
dagtilbudsområdet der, grundet stigende børnetal og kommunens pasningsgaranti, har fået
tildelt anlægsmidler. Der er tidligere afsat midler til renovering og/eller ombygning af:
Honningkrukken, Skovlyhuset, Nærum menighedsbørnehave, Firkløveren, Smørhullet og
Gøngehuset.
Yderligere projekter kan være nødvendige, men her følges også skolestrukturprocessen,
som kan betyde frigjorte m2, som kan anvendes til daginstitution.
Der skal i budgetperioden findes effektiviseringer i form af varig besparelse på indkøb, i alt
svarende til kr. 10 mill. For dagtilbudsområdet vil det betyde en besparelse på ca. kr.
750.000 – 1.000.000. Dagtilbudsområdet har fundet deres andel for 2019, hvilket giver
området tid til at afklare, hvordan besparelsen kan hentes varigt fra 2020.
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3. Sampasning og lukkedage
På IR mødet den 20. august drøftede formandsgruppen for de kommunale børnehuse
sammen med formanden, hvordan sampasning og lukkedage arrangeres og afholdes.
Dagtilbudsområdet har udarbejdet en opsamling på sampasning og lukkedage i 2018, som
kan anvendes som en fælles debat for de beslutninger, der eksisterer på nuværende
tidspunkt.
Opsamlingen sendes med som bilag sammen med en oversigt over mulige lukkedage og
afregning af timer for personalet.
Referat:
Bestyrelserne i de forskellige områder har drøftet problemstillingen med merforbrug af
personaleressourcer i ferieperioder, hvor flere børn end forventet holder ferie. Generelt en
opfordring til at dele ideer til, hvordan bestyrelser kan gøre forældre opmærksom på
sammenhængen mellem børns ferie og personalerressourcer.
Områder, som har børnehuse med skovgrupper, trækker på hinandens erfaringer og ser, om
der kan findes bedre måder at organisere lukkeuger på.
4. Orientering om 17.4 udvalget vedrørende skolestruktur
Formand Daniel E. Hansen vil orientere om det nedsatte udvalg og dets kommissorium samt
eventuelle afledte konsekvenser for dagtilbudsområdet.
Referat:
Prognosen for elevtal viser faldende børnetal, hvilket betyder at der er et overskud på ca.
1.500 skolepladser i alt. I dette tal er det taget højde for, at dagtilbudsområdet oplever en
stigning i antal børn.
BSU ønsker en inddragende debat med fokus både på at styrke kvaliteten i skolerne, samt
en bedre ressourceudnyttelse. BSU har nedsat et midlertidig 17.4 udvalg, som består af
repræsentanter fra skolebestyrelserne, skoleledere, eleverne, fagforeninger og BSU.
Udvalget har til opgave at drøfte og komme med forslag til skolestruktur. Daniel forventer, at
udvalget afslutter deres arbejde i foråret ’19.
Ambitionen er en politisk beslutning i foråret ’19.
Processen vedr. skolestruktur sættes på som fast dagsordenspunkt på
Institutionsrådsmøderne.
Skolestrukturudvalgets arbejde for en styrket skolestruktur og bedre udskoling kan følges
her: https://www.rudersdal.dk/nyskolestruktur

5. Status for implementering af Dagtilbudsreformen
Dorte Bloch Olsen vil orientere om status, herunder:
Kommende kompetenceforløb for ledere og ansatte
Materiale til brug for evalueringskultur (datanotat) samt udarbejdelse af den pædagogiske
læreplan
Kommende materiale om forældresamarbejde fra EVA
Status for Dagtilbudsområdets femårsplan
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Revision af vedtægt for de kommunale forældrebestyrelser.
Referat:
Dorte informerede om reformens betydning for institutionerne, samt bestyrelsens opgave,
bl.a. ved at bidrage med forældreperspektivet på børnehusenes pædagogiske praksis som
følge af reformen.
Diasoplæg er vedhæftet referatet.
EVA (Danmarks evalueringsinstitutut) udarbejder på vegne af ministeriet materiale om
reformen. Det samlede og kommende materiale kan findes her:
https://www.emu.dk/modul/den-styrkede-p%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replan
Reformen indeholder også forhold som får betydning for kommunens
pladsanvisningssystem. Den nuværende adviseringsliste skal ændres til en klassisk
venteliste. Alle forældre, der pt. er på adviseringslister, får besked om, hvad ændringen
indeholder, samt hvornår og hvordan det vil foregå.
6. Møder i 2019.
BSU får forelagt forslag til mødeplan for 2019 den 28. november.
På mødet i februar 2019 er der foreløbig to punkter på:
Budget 2020 til 2023
Status for Friinstitutionsprojektet om forældresamarbejde og samarbejde med frivillige.
Vi skal aftale mødested for februar mødet.
Referat:
Datoer for møder i 2019 er: 5. februar, 4. april, 22. august og 7. november.
Vært for mødet d. 5.2.19 bliver i Birkehaven. Dorte Bloch aftaler med områdeleder.
Den aktuelle forældretilfredshedsundersøgelse blev kort drøftet, bl.a. om
uhensigtsmæssigheden i, at der ikke er differentiering i spørgsmålene ift. vuggestue og
børnehave. Dorte tager input med og overvejer om undersøgelsen kan foregå på anden
måde, fx med en dialogbaseret tilgang i det enkelte børnehus.
7. Møde i de to bestyrelsesgrupper
7. a. De kommunale forældrebestyrelser
Område Hestkøb:
• alle børnehuse er nu repræsenteret i bestyrelsen
• opmærksomhed på rengøring i børnehusene og hygiejne i hverdagen.
Område Holte:
• genhusning af Dronninggård børnehus og Søvej under renovering
Område Bøgebakken:
• et par børnehuse har fået nye daglige ledere.
Område Birkehaven:
• Arbejder med børnehusenes sampasning i ferier.
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Generelt oplever bestyrelserne, at det er svært at rekruttere til bestyrelserne.
7. b. De selvejende institutionsbestyrelser
Der var en drøftelse af GDPR og aftale med administrationsselskaberne.

Venlig hilsen Daniel E. Hansen
Formand for Børne- og Skoleudvalget
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