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Indledning
Denne kvalitetsrapport gælder for årene 2019 og 2020. Det primære formål med Kvalitetsrapporten er at gennemgå de rammer og redskaber, som kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune stiller til rådighed for daginstitutionerne og dagplejen, for at de kan opfylde dagtilbudslovens krav til pædagogisk indhold, kvalitet og grundlag.
Dagtilbudslovens bestemmelser.
Det fremgår af § 8, stk. 8, at:
”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene med
udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn
og brede læringsforståelse”.
Det fremgår af § 3 a, stk. 5, at:
”Kommunalbestyrelsen (i Rudersdal BSU) skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst
hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af lovens afsnit II (forklaring: formål, pædagogisk læreplan m.v.)”.
Stk. 6:
”Kommunalbestyrelsen beslutter, om der som følge af drøftelserne efter stk. 5 skal iværksættes tiltag, såsom
kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse”.
Kvalitetsrapporten indeholder derfor et afsnit, der beskriver
• de rammer
• den organisation
• de uddannelses- og kompetenceforhold
• den personalenormering
• de redskaber, der stilles til rådighed for dagtilbuddene
• de fysiske rammer
• det tværgående samarbejde
• det samarbejde med andre aktører
• det pædagogiske tilsyn
• de nøgletal for området m.v.
som Børne- og Skoleudvalget skal have for at kunne drøfte, om de eksisterende rammer og indsatser sikrer, at
dagtilbuddene kan opfylde lovens krav til pædagogisk grundlag, læringsmiljø m.v.
Det er denne del af Kvalitetsrapporten, som Børne- og Skoleudvalget skal godkende. Afsnittet lægges efterfølgende på kommunens hjemmeside for at opfylde dagtilbudslovens krav om offentliggørelse af de kommunalt
besluttede rammer og indsatser.
Derudover indeholder Kvalitetsrapporten en opsamling på de pædagogiske indsatsområder, som dagtilbuddene
har arbejdet med i 2018, samt hvilke indsatsområder de vil prioritere i de kommende to år ud fra den fireårige
Udviklingsplans ramme. Opsamlingen giver Børne- og Skoleudvalget mulighed for at vurdere, om de kommunale
rammer for dagtilbudsområdet i tilstrækkelig grad understøtter lovens krav til pædagogisk indhold i dagtilbuddene.
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1. Rammer og prioriterede indsatser på dagtilbudsområdet 2018

1.1. Dagtilbudsområdets samlede opgave
Dagtilbudsområdet består af fire kommunale områdeinstitutioner (Bøgebakken, Holte, Hestkøb og Birkehaven), en dagpleje, en selvejende områdeinstitution (Ruderen), seks selvejende institutioner, konsulentgruppen inklusive
inklusionspædagoger og administrationen.
1.1.1. Dagtilbudsområdets opgave
Dagtilbudsområdet har til opgave at styre drift og udvikling af:
• Kommunal dagpleje på ca. 70 pladser for 0 til 2-årige børn, tilknyttet en
områdeinstitution og med vikar- og legestueordninger i børnehusene
• Fire kommunale områdeinstitutioner med i alt 30 børnehuse, to naturhuse
og et kultur- og naturhus
• Den selvejende områdeinstitution Ruderen med fire børnehuse med
driftsoverenskomst med kommunen
• Seks selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen.
Skovstjernen har endvidere en administrationsaftale med kommunen
• Specialinstitutionen Børnehuset Rudegårds Allé, som er tilknyttet områdeinstitution Birkehaven
• Specialgruppen Zebragruppen i Sjælsø Børnehus med seks pladser med
mulighed for udvidelse til otte pladser
• Seks pluspladser i Sjælsø Børnehus
• Otte ressourcepladser fordelt i børnehusene alt efter behov i lokalområdet
• Pandagruppen med seks pladser for 0 til 2-årige i Børnehuset, Frederik
Clausens Vænge
• En konsulentgruppe inklusive inklusionspædagoger
• En centraladministration
• Samarbejde med forældre- og institutionsbestyrelser
• Pædagogisk tilsyn, økonomisk tilsyn og hygiejnetilsyn med de kommunale
og selvejende institutioner og dagplejen samt årligt tilsyn af alle børnehusenes legepladser
• Tilsyn med fem private institutioner og en puljeordning
• Godkendelse af og tilsyn med diverse tilskudsordninger til pasning af børn,
herunder godkendelse af forældres aftaler med en pasningsordning
• Godkendelse af og tilsyn med borgere, der passer mere end to børn, som
ikke er egne børn, også selvom de ikke modtager kommunale tilskud
• Sprogtilsyn af hjemmegående 3-årige børn
• En naturpædagog ansat på naturskolen til naturaktiviteter for dagtilbudsområdet og indskolingen.
1.1.2. Lovgrundlag
Dagtilbud til børn i alderen 0 til 5 år etableres og drives i henhold til dagtilbudsloven og dens tilhørende cirkulærer og vejledninger. Folketinget har med
virkning fra 1. juli 2018 vedtaget en dagtilbudsreform, som skal implementeres i alle børnehuse, private institutioner og pasningsordninger.
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Specialtilbud til børn i alderen 0 til 5 år etableres og drives enten efter dagtilbudsloven eller efter serviceloven. (Rudegårds Allé drives efter servicelovens
bestemmelser).
En privatskole kan oprette dagtilbud i tilknytning til deres skoletilbud. Der
gives tilskud til en række dagtilbud efter denne bestemmelse.
Der kan ikke oprettes pasningstilbud til småbørn efter andre bestemmelser.
1.1.3. Kommunalt vedtagne politikker
Kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget har vedtaget:
• Børne- og Ungepolitikken
• Dagtilbudsområdets fireårige udviklingsplan godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 16. januar 2019
• Strategi for den gode inklusion
• Legepladspolitik
• Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering
• Masterplanen med tilbagevendende justeringer
• Masterkoncept for byggeri
• Mad- og Måltidspolitik
• Vedtægter for de kommunale forældrebestyrelser og driftsoverenskomster
for de selvejende institutioner.
• Godkendelseskriterier for private institutioner, privat dagpleje og privat
pasning.
Derudover er dagtilbudsområdet omfattet af en række fælles politikker og
MED-aftaler.
Kommunalbestyrelsens vision og værdigrundlag for kommunen:
• Borgerinddragelsespolitikken
• Borgerbetjeningspolitikken
• ”De kommunale kendetegn”
• Borgerdialogpolitikken
• Frivillighedspolitikken
• Sundhedspolitikken
• Alkoholpolitikken
• Handicappolitikken
• Personalepolitikken
• Stresspolitikken
• Arbejdsmiljøpolitikken
• Rygepolitikken
• Sygefraværspolitikken
• Digitaliseringsstrategien
• Kommunikationsstrategien
• Den kommunale MED-aftale. Alle selvejende institutioners bestyrelser har
meddelt, at de ønsker at være omfattet af det kommunale MED-system.
1.1.4. Administrative retningslinjer
For at understøtte omsætning af lovgivningens krav samt de besluttede kommunale politikker er Dagtilbudsområdet omfattet af (i nogle tilfælde i samarbejde med andre områder):
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• Fælles aktionslæringsmodel
• Papiret ”Barnet i centrum og de fire spor”
• Kommende evalueringsmodel
• Vejledning til og ramme for pædagogisk læreplan
• Materialet ”Data til opsamling, analyse og evaluering af pædagogisk læreplan”
• Kompetenceprofiler for alle medarbejdergrupper. Disse skal revideres, så de
bliver i overensstemmelse med den nye dagtilbudslov
• Vejledning til indretning af udearealer ved Rudersdal Kommunes børnehuse
• Vejledning om indretning af børnehuse i Rudersdal Kommune
• ”Den gode overgang” – rammebeskrivelse for samarbejdet mellem dagtilbud og skole
• Digitaliseringsstrategi
• Magtanvendelse
• Udmøntning af Børne- og Ungepolitikkens beskrivelser af forældresamarbejde og forældreinvolvering i et sæt principper
• Principper for involvering af frivillige på dagtilbudsområdet
• Notat om seler
• TIFO-guide, underretningsguide, trivsels- og bekymringsguide
• Retningslinjer for overgreb mod børn
• Overgrebsguide
• Sorg- og kriseplan
• Anvendelse af digitale værktøjer til brug for det pædagogiske arbejde (Hjernen & Hjertet, Acadre, anvendelse af sikker post)
• Retningslinjer i forhold til vold, trusler og chikane
• Arbejdstilsynets ti anbefalinger til forebyggelse og håndtering af seksuel
chikane.
1.1.5. Dagtilbudsreformen og femårsplanen
Som opfølgning på den aftalte dagtilbudsreform vedtog Folketinget den 22.
maj 2018 en række markante ændringer af dagtilbudsloven.
Alle ændringer er på nuværende tidspunkt trådt i kraft.
Lovændringerne omfatter:
• En række ændringer, der skal øge fleksibiliteten for forældre til børn i dagtilbud
• En række nye rettigheder og opgaver for de kommunale forældrebestyrelser
• En række nye krav, der skal styrke den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.
De første punkter uddybes andetsteds i rapporten. Den pædagogiske del gennemgås kort nedenunder.
Dagtilbudslovens bestemmelser for det pædagogiske arbejde og den tilhørende ”Den styrkede læreplan” er trådt i kraft. Der er hermed fastlagt et nationalt fundament for alt pædagogisk arbejde i alle dagtilbud i alle kommuner.
• Alle børnehuse og dagplejen skal udarbejde en pædagogisk læreplan
• Det fælles pædagogiske grundlag indeholder centrale elementer som leg,
børnefællesskaber, et bredt læringsbegreb
• Etablering af et pædagogisk læringsmiljø for alle børn hele dagen
• Seks reviderede læreplanstemaer med to pædagogiske mål og en indholdsbeskrivelse for hvert tema
• Et fælles barnesyn
• Børn i udsatte positioner
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• Etablering af en evalueringskultur
• Forældresamarbejde om børns læring
• Sammenhæng til børnehaveklassen og SFO
Kommunalbestyrelsen (BSU) skal ikke længere drøfte evalueringerne af de
pædagogiske læreplaner samt tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra Kommunalbestyrelsens side. Herudover skal
dagtilbuddene ikke længere lokalt fastsætte mål for børnegruppen, men
arbejde ud fra det nationale fundament.
Kommunalbestyrelsen (BSU) skal fremover fastlægge rammer, der kan sikre,
at dagtilbuddene kan opfylde de fælles nationale krav til det pædagogiske indhold.
Dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles femårsplan for udmøntning af de
mange ændringer, der er dagtilbudsloven. Planen skal sikre, at alle elementer
i reformen implementeres i bund. Planen er et dynamisk dokument, som
ledergruppen reviderer to gange årligt

aa Dagtilbudsområdets fælles femårsplan.

1.2. De kommunale rammer
Børne- og Skoleudvalget er forpligtet til på Kommunalbestyrelsens vegne at
drøfte udviklingen på dagtilbudsområdet mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede
indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der
følger i forhold til formål med og krav til pædagogiske læreplaner m.v.
Afsnittene fra 1.1.3. til 1.12. oplister derfor de rammer, som er besluttet for
området.
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En kommende Kvalitetsrapport i 2021 kan målrettes til at beskrive de ændringer, der er foretaget af de eksisterende rammer. Dermed mindskes omfanget
af rapporten.
Medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget tilkendegav ved sin tiltræden forskellige ønsker til dagtilbudsområdet. Det skete på Kommunalbestyrelsens
seminar i januar 2018.
Der var ønsker om mangfoldighed i dagtilbuddene, eksempelvis variation mellem store og mindre børnehuse, pædagogisk tilgang, pædagogiske profiler
samt frihed til at prøve pædagogiske emner af.
De mange tilkendegivelser blev søgt indarbejdet i den reviderede Masterplan,
som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2018.
Derudover blev der tilkendegivet mange ønsker om at kunne hæve andelen af
pædagoger i daginstitutionerne samt at kunne hæve normeringerne, når der
blev økonomisk råderum til dette.
I forbindelse med godkendelsen af en ny tildelingsmodel for børnehusene den
6. juni 2018 godkendte Børne- og Skoleudvalget at hæve andelen af pædagoger i børnehaver, således at alle børn i alderen 0 år til skolestart fra 1. januar
2019 ”medbringer” 68 % pædagoglønsum og 32 % pædagogmedhjælperløn.
Oven i denne tildeling tildeles der lederløn.

1.3. Organisationen
1.3.1. De forskellige tilbud
Det samlede dagtilbudsområde består af kommunale og selvejende dagtilbud,
dagpleje, og tilskud til forskellige private pasningsformer. Det mindste børnehus er på ca. 20 børnehavebørn, de største børnehuse har ca. 150 børn. De
større børnehuse er opdelt i afdelinger for at sikre ”det små i det store”.
Seks børnehuse har en skovbørnehavegruppe. Én børnehave er en ren skovbørnehave. Seks børnehuse er certificeret af DGI som idrætsinstitutioner. Et
børnehus er med i projekt ”Sangglad”.
Område Hestkøb og område Birkehaven har hver deres natur- og skovsted,
mens område Bøgebakken og område Holte har et fælles kultur- og natursted.
Derudover har Skoleområdet og Dagtilbudsområdet en fælles ansat naturpædagog, som er tilknyttet naturskolen.
1.3.2. Områdestruktur
Til at understøtte den pædagogiske indsats besluttede Kommunalbestyrelsen
i 2007 at etablere en kommunal områdestruktur. Der er i dag fire kommunale
områder og et selvejende Ruderområde. De fem områdeledere indgår sammen med dagtilbudschefen og de to centralt ansatte ledere i en ledergruppe,
som drøfter, aftaler og udmønter fælles opgaver for området.
De fire kommunale områder består af mellem fem og ti børnehuse.
Den selvejende områdeinstitution Ruderen består af fire børnehuse.
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Dagplejen er organisatorisk tilknyttet område Hestkøb. Dagplejens vikarordning og legestue ligger p.t. i 11 børnehuse. Efterhånden som børnehusene
ombygges, så de kan tage imod en dagplejevikarordning og legestue, vil dagplejerne blive fordelt, så der er tilknyttet én dagplejer til et børnehus.
De fire kommunale områdeledere har fælles kontor og deler fælles administrativt ansatte.
1.3.3. Inklusionsindsatsen
Grundlaget for inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet er den fælles ”Strategi for den gode inklusion”.
Som et element i omlægningen blev indsatsen på dagtilbudsområdet i 2013
ændret fra visitation af støttetimer til enkeltbørn til forebyggelsestimer i form
af inklusionspædagoger eller visitation til specialtilbud.
TIFO-strukturen (Tidlig Indsats og Forebyggelse) rammesætter, hvordan
inklusionsindsatsen indgår i den samlede indsats på dagtilbudsområdet samt
i samarbejdet med Børn og Familie.
Eksempler på værdier i inklusionsindsatsen er, at alle børn har ret til at blive
medregnet, til at opleve samhørighed og til at kunne bidrage til og have
udbytte af de fællesskaber, de indgår i.
Personalet arbejder ud fra et fælles ansvar for alle børn med fokus på børnenes læring og udvikling og deres muligheder for at indgå i et børnefællesskab.
Personalet skal have fokus på egen praksis og egen adfærd som læringsmiljø
for børnene.
Gennemgående elementer i ændringen af indsatsen har været, at indsatsen
skal være tidlig og hurtig, og flest mulige ressourcer skal placeres lokalt. Ressourcerne gives som hovedregel til børnegruppen og til at understøtte de
ansatte pædagogers opgaveløsning.
Almenfaglighed og specialfaglighed ses som hinandens forudsætninger for
inklusionsindsatsen. Inklusionsindsatsen bliver understøttet af inklusionspædagoger, der er tilknyttet områdeinstitutionerne og Dagtilbudsområdet centralt. Inklusionspædagogerne er specifikt ansat til at arbejde med inklusion i
børnegrupperne og til at understøtte pædagogerne i at kunne skabe gode,
lærende fællesskaber for alle børn. Inklusionspædagogen har viden og kompetencer, som anvendes til gavn for børnehusets pædagogiske og forebyggende arbejde.
Der er ikke visitation til indsatsen fra inklusionspædagogerne. Når et dagtilbud har behov for bistand fra inklusionspædagogerne, kontakter lederen sin
områdeleder, som sender områdets inklusionspædagog(er) ud i deres børnehus. Derudover har Dagtilbudsområdet et mindre antal inklusionspædagoger,
som anvendes i de selvejende daginstitutioner samt ved særlige behov for
bistand i de kommunale børnehuse.
Inklusionsindsatsen handler primært om at igangsætte refleksioner i børnehusene angående den kontekst, barnet eller børnegruppen indgår i, og personalets egne roller i den. Med kontekst forstås børne- og voksengruppen, de
fysiske rammer, den kultur, som eksisterer i børnehuset, eller andre faktorer,
der gør sig gældende i inklusionssammenhæng.
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Inklusionspædagogerne og personalet samarbejder om at introducere og
afprøve pædagogiske værktøjer, metoder og redskaber, som kan understøtte
en ændret daglig praksis.
Alle områder har etableret et ressourceteam. Ressourceteamet har fokus på
at udvikle pædagogernes viden og handlemuligheder lokalt i de enkelte børnehuse – og dermed at give det pædagogiske personale adgang til kompetent
pædagogisk vejledning i forhold til inklusionsindsatsen.
1.3.4. Specialpladser
I forbindelse med TIFO er der fra august 2014 etableret et fælles visitationsudvalg for børn og unge fra 0 til 18 år. Forud for en visitationsindstilling skal der
have været arbejdet med en fokuseret indsats, som også inkluderer anvendelsen af inklusionspædagoger, ressourceteam og vejledning fra PPR. På dagtilbudsområdet er der aktuelt etableret fire former for specialtilbud, der er visitation til.
Formålet med specialpladserne er at sikre, at alle børn indgår i børnehusets
hverdagsliv og fællesskaber ligeværdigt med andre børn i børnehuset, samt at
der etableres et pædagogisk læringsmiljø, der fremmer alle børns trivsel,
læring, udvikling og dannelse.
Der er visitation til pladserne på Rudegårds Alle, i Zebragruppen og til pluspladserne i Sjælsø Børnehus samt til ressourcepladserne.
Dagtilbudsområdet samarbejder derudover med Sundhedsplejen om, hvilke
børn der vil profitere af at komme i Pandagruppen i Børnehuset, Frederik
Clausens Vænge.
1.3.5. Optagelsesregler
Rudersdal Kommune anvender digital opskrivning. Det betyder, at alle forældre selv søger og booker en plads til deres barn, så snart barnet har fået et
cpr-nummer.
Med overgangen til den digitale pladsanvisning indførte kommunen i 2014 en
praksis om, at nye ledige pladser i daginstitutioner blev sendt via SMS fra en
adviseringsliste til interesserede forældre. Ledige pladser blev herefter booket
efter først til mølle-princippet.
Den nye dagtilbudslov stiller med virkning fra 1. januar 2019 krav om, at der er
en venteliste pr. børnehus, og at en ledig plads tildeles de forældre, som har
været skrevet på ventelisten i længst tid til det konkrete tilbud. De eksisterende kommunale regler blev derfor revideret og godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 28. november 2018.
I forbindelse med revisionen i november godkendte Børne- og Skoleudvalget
samtidig, at dagplejebørn frem til de fylder to år, tilbydes garanti for børnehaveplads i det børnehus, som dagplejebørnene er tilknyttet vikarordning og
legestueordning i.
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1.4. Personalet
1.4.1. Uddannelses- og kompetencemuligheder
På Kommunalbestyrelsesseminaret i januar tilkendegav Børne- og Skoleudvalgets medlemmer bl.a. ønsker om, at der skulle prioriteres midler til opkvalificering af personale.
Dagtilbudsområdet prioriterer derfor rammen for kompetencemidler således,
at der gives mulighed for, at pædagogmedhjælpere og dagplejere kan søge
midler til en merit-PAU (pædagogisk assistent-uddannelse) og/eller en meritpædagoguddannelse. Derudover vægtes ansøgninger om deltagelse på
pædagogiske diplommoduler og lederuddannelse højt.
Der afsættes hvert år i budgettet en pulje på 2,4 mio. kr. til centrale uddannelsestiltag. Ud over finansiering af lederuddannelse, meritpædagog og meritPAU dækker puljen tilbagevendende kurser i sprogarbejde med børn, anvendelse af Hjernen & Hjertet-modulerne, kursus i at bruge data, kursus i den
gode forældresamtale og finansiering af diplomuddannelser for pædagoger.
Puljen skal også dække ansættelse af ordinære PAU-elever.
I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at anvende 230.000 kr. fra kompetencepuljen til at medfinansiere opstart af børnehuset Den Grønne Ært.
Den pædagogiske konsulentgruppe tilbyder derudover kompetenceforløb i
aktionslæring, i sprogudvikling, i anvendelse af digitale værktøjer i det pædagogiske arbejde, samt i anvendelse af Hjernen & Hjertet-modulerne.
Der afsættes årligt 0,5 % af den samlede lønsum til områderne og de selvejende institutioner til at dække lokale behov for kompetenceudvikling.
1.4.2. Diplommoduler og uddannelse
Dagtilbudsområdet afsætter hvert år kompetencemidler til ledere og pædagoger, der ønsker at tage en hel eller delvis diplomuddannelse. For pædagogerne er det vikardækning på uddannelsesdagene.
Lederne vælger typisk diplom i ledelse. Pædagogerne vælger mellem flere
retninger inden for det pædagogiske praksisfelt. Eksempler på diplommoduler er fx sprog, inklusion og almen/specialpædagogik.
Da uddannelsen gennemføres, mens man arbejder, vil vekselvirkningen mellem teori og praksis give den studerende leder/pædagog mulighed for at få en
ny forståelse af egen praksis.
1.4.3. Meritpædagog og merit-PAU
Dagtilbudsområdet prioriter tilbud om pædagoguddannelse til allerede
ansatte dygtige pædagogmedhjælpere. Lederne drøfter hvert år, hvilke
ansatte der skal opfordres til enten at starte på pædagoguddannelsen eller at
tage en PAU (pædagogisk assistent-uddannelse) for efterfølgende at læse
videre til pædagog.
For medhjælpere med mange års kommunal erfaring fra dagtilbudsområdet
kan der søges om merit for erfaringen. For begge grupper af elever og studerende indgås der en aftale om rammerne for uddannelsesforløbet.
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1.4.4. Kompetenceforløb til dagtilbudsreformen
I forbindelse med den nye dagtilbudsreform er der på finansloven afsat 165
mio. kr. til kompetenceudvikling af ledere, ”faglige fyrtårne” og dagplejere.
Målgruppen er både kommunale, selvejende og private dagtilbud i kommunerne. Ministeriet har på forhånd lagt en række begrænsninger ind på anvendelsen af midlerne.
Rudersdal Kommune har fået tildelt i alt 1,6 mio. kr. af den samlede pulje.
Midlerne skal anvendes i perioden august 2018 til august 2022. En del af puljen er afgrænset til PAU til dagplejere, hvilket i Rudersdal Kommune har givet
mulighed for, at én dagplejer kan sendes på merit-PAU.
Formålet med kompetenceudviklingen er at øge dagtilbuddenes viden om den
styrkede pædagogiske læreplan og skabe færdigheder til at omsætte, aktivere
og forandre denne viden i dagtilbuddenes pædagogiske praksis.
Kompetenceforløbene skal desuden bidrage til, at en styrket faglighed forankres og fastholdes, og sikre, at der løbende arbejdes med kvalitets- og kompetenceudvikling generelt på dagtilbudsområdet.
Den pulje, der er tildelt Rudersdal Kommune, dækker, at alle ledere og én
ansat (kaldet et fagligt fyrtårn) fra hvert børnehus kan deltage i et tredages
kompetenceforløb og/eller et diplommodul. Derudover kan alle dagplejere
komme på et tredagesforløb.
Kompetenceforløbene planlægges og afvikles i samarbejde med de øvrige
kommuner i 4K-samarbejdet: Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune.
1.4.4.1. Kommunale tiltag
Ud over de forløb, som finansieres af de statslige midler, har Dagtilbudsområdet gennem de senere år opsparet en pulje på 2,6 mio. kr., som sammen med
budgetmidlerne i 2019 og 2020 (ca. 2 mio. kr. hvert af årene) skal anvendes til,
at alle pædagoger kan deltage i et tredages kompetenceforløb eller diplommodul. Undervisningsindholdet for pædagogernes kompetenceforløb vil læne
sig op ad det indhold, som de faglige fyrtårne præsenteres for på deres
uddannelsesforløb.
Fra samme pulje disponeres der midler til et opkvalificerende kompetenceudviklingsforløb for en stor andel af pædagogmedhjælperne. Disse forløb afvikles efter pædagogernes tredagesforløb.
Pædagogforløbene forventes påbegyndt i efteråret 2019. Forløbene for pædagogmedhjælperne planlægges fra foråret 2020.
Samtlige forløb forventes afviklet ved udgangen af 2022. Dagtilbudsområdet
forventer herefter i en årrække at skulle afholde kompetenceforløb for nye
ledere og pædagoger.
1.4.5. Kontinuerlige kommunale forløb
1.4.5.1. Kompetenceudvikling i Hjernen & Hjertet
Alle kommunale og selvejende børnehuse i Rudersdal Kommune arbejder
med systemet Hjernen & Hjertet.
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Der anvendes to moduler i det elektroniske vurderingssystem:
• Dialogvurderinger
• Sprogvurderinger
I forbindelse med anvendelse af de to systemer er der etableret en struktur
for kompetenceudvikling af henholdsvis pædagoger, daglige ledere og områdeledere.
For at fastholde og videreudvikle fagpersonalets indsigt i og kompetencer til
afholdelse af forældresamtaler afholdes der årlige kursusdage målrettet nye
pædagogiske medarbejdere. Der fokuseres på anvendelse af dialogvurderingen i forældresamarbejdet, herunder at styrke samtale og opfølgning i et
samvirke med forældrene.
Derudover er der i 2017 og 2018 afholdt kursusdage med en teknisk og pædagogisk gennemgang af sprogvurderingen. Kursusdagene er blevet underbygget af tre temadage i et samarbejde med Skoleområdet og logopæder i 2017.
Samarbejdet fortsætter i 2019.
For daglige ledere og områdeledere afholdes en årlig temadag om ”datainformeret ledelse og forbedringsarbejde”. Formålet er kontinuerligt at skærpe og
udvide den daglige leders indsigt i at kunne anvende og analysere data fra
eget børnehus.
1.4.5.2. Forældreportalen
For at lette forældres adgang til de gennemførte vurderinger er forældreportalmodulet i Hjernen & Hjertet anskaffet og taget i brug i januar 2019. Modulet
samler den enkelte families børns vurderinger ét sted og giver forældrene let
adgang til de vurderinger, der er gennemført.
Pædagogerne fremsender via portalen rapporter direkte til forældrene. Forældreportalen åbner samtidig mulighed for, at forældre kan afgive samtykke
til, hvorvidt de ønsker overlevering af data om deres barn til anden institution/
skole.
1.4.5.3. Dialog- og sprogvurderinger samt sprogarbejde generelt
Der foretages fem dialogvurderinger og to sprogvurderinger i løbet af barnets
vuggestue- og børnehavetid.
Dialogvurderinger
Dialogmodulet giver forældre og pædagoger mulighed for én gang om året at
vurdere børnene i forhold til de seks læreplanstemaer. Resultatet anvendes
som udgangspunkt for dialogen til den årlige forældresamtale og til indsatserne i det pædagogiske arbejde i børnehuset.
Sprogvurderinger
Ifølge dagtilbudsloven § 11 har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at alle
3-årige børn sprogvurderes, hvis de har et formodet behov for en sprogindsats. I Rudersdal Kommune sprogvurderes alle 3- og 5-årige børn.
Der er gennemført et kompetenceløft på sprogområdet til de kommunale og
selvejende børnehuse gennem et praksisnært undervisningsforløb i sprogstimulering og kommunikation – ”Sprog i samspil”. Undervisningen, der har fordelt sig over otte eftermiddage, og hvor 37 pædagoger/daglige ledere har deltaget, er blevet varetaget af en ekstern certificeret underviser.
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Derudover er der gennemført et brush-up-kursus til daglige ledere samt
pædagoger, der tidligere har deltaget i et ”Sprog i samspil”-forløb. En lignende brush-up-dag gennemføres i 2019. Det er hensigten, at strategier fra
”Sprog i samspil” udbredes til alle pædagoger i kommunen. En del af dette
arbejde sker gennem videndeling i husene og via egen konsulentbistand.
Undervisningen udbydes igen i 2020.
Temadage med varierende tematikker inden for sprogarbejde planlægges
hvert år ud fra behovet.
1.4.5.4. Aktionslæring
I 2014 startede et uddannelsesforløb for alle ledere, pædagoger og medhjælpere med undervisning i aktionslæring – en metode til udvikling af pædagogisk praksis.
Som opfølgning på dette uddannelsesforløb og for at give nye medarbejdere
på dagtilbudsområdet viden om aktionslæring som metode har en konsulent
fra Dagtilbudsområdet stået i spidsen for en fortsat kursusvirksomhed. To
gange årligt afholdes et tredages introforløb.
En del børnehuse har derudover benyttet muligheden for, at en konsulent har
igangsat, fulgt og vejledt den samlede personalegruppe i et aktionsforløb.
1.4.5.5. Digitale medier
Dagtilbudsområdet afvikler workshopforløb over fire dage rettet mod pædagogen som inspirator og vejleder i brugen af digitale redskaber. Herudover
afholdes der årligt to IT-nøglemøder, hvor IT-nøgler (en pædagog fra hvert
børnehus) og daglige ledere er inviteret til en dag med nyeste information og
viden vedr. Dagtilbudsområdets anvendelse af iPads og andre digitale redskaber.
I forbindelse med udskiftning af iPads er halvdelen af kommunens pædagoger
og ledere blevet instrueret i datasikkerhed. Derudover har der været en række
workshops af en dags varighed, hvor emnerne har været iPads og kreativitet,
IT-nøglens rolle og leg og læring med robotter.
1.4.5.6. Webinar
Fastholdelse og videreudvikling af kompetencer hos det pædagogiske personale sker også via afholdelse af webinarer. Det består af 30 minutters gennemgang af specifikke indsatsområder inden for sprog- og dialogvurderinger.
Webinarer kan være alment relevante eller målrettet specifikke funktioner fx
børnehusenes IT-nøgler, ledere eller sprogkoordinatorer. Webinarer kan også
omhandle mere generelle temaer som anvendelse af iPads, digital kommunikation med forældre, datasikkerhed og Hjernen & Hjertet, hvor opsamling på
henvendelser fra børnehusene bruges som afsæt for webinarets indhold.
Fordelen med webinarer er, at Dagtilbudsområdet får formidlet ny viden til
mange fagpersoner på én gang, uden at fagpersonerne forlader arbejdspladsen. Typisk deltager der mellem 40 og 60 medarbejdere pr. webinar.
De afholdte webinarer ligger efterfølgende på intranettet, og mange børnehuse bruger dem på et personalemøde til at drøfte indholdet med en udvidet
kreds af medarbejdere.
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1.4.5.7. Særligt tilrettelagte forløb
Hvis der efterspørges særlige kompetenceforløb blandt de ansatte, søger
Dagtilbudsområdet at arrangere dem lokalt, så forløbene så vidt muligt imødekommer de behov for opkvalificering og udvikling, der efterspørges.
Eksempler på særligt tilrettelagte uddannelsesforløb er kompetenceudviklingsforløbet for afdelings- og teamledere, hvor fokus for uddannelsen var det
distribuerede lederskab i praksis. Uddannelsen gav afdelings- og teamlederne
redskaber til en lederrolle uden det formelle personaleansvar.
Eksempler på andre forløb er uddannelse for børnehusenes praktikvejledere
og sprogkoordinatorer.
1.4.5.8. Konsulentbistand i eget børnehus
Den daglige leder har mulighed for at rekvirere støtte og vejledning fra konsulenter på dagtilbudsområdet til opkvalificering af egne og personalets kompetencer i forhold til at vurdere og analysere data, samt at omsætte data til
pædagogisk praksis.
Dagtilbudsområdet har i 2018 besøgt 15 børnehuse, herunder også varetaget
introduktion til nyansatte ledere.
Der er konkret ydet vejledning i forhold til:
• organisering af vurderinger og kadence
• anvendelse af forskellige features i systemet
• aflæsning og sammenligning af resultater, sparring i forbindelse med
pædagogisk anvendelse af sprog- og dialogvurderingsresultater på børnesamt gruppeniveau.

1.5. Personaletildeling
Det er Rudersdal Kommune, der afgør, hvilken ressourcetildeling der skal
være på dagtilbudsområdet. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 6. juni
2018 en revideret tildelingsmodel for Dagtilbudsområdet.
1.5.1. Grundpersonaletildeling
Der tildeles 10 timer ugentligt pr. 0-2-årig og 5 timer pr. 3-5-årig, der er indskrevet hver måned. Dog gives der 6,1 time pr. 3-5-årig i en skovbørnehavegruppe. Af disse timer beregnes lønsummen med 68 % pædagoger og 32 %
pædagogmedhjælpere med en fastsat gennemsnitlig lønsum for de to grupper.
Over de sidste par år har det politisk været muligt at prioritere midler, således
at andelen af uddannet personale er øget fra 60 % til 68 %. Dermed understøttes behovet for at styrke den pædagogiske faglighed i børnehusene, som dagtilbudsreformen stiller krav om.
1.5.2. Ledelsestid
Dagtilbudsreformen stiller flere krav til ledelsen af daginstitutionerne. Børneog Skoleudvalget besluttede derfor den 6. juni, at grundtiden til ledelse i hvert
børnehus blev sat op fra 5 til 6,5 timer pr. børnehus.
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Ud over de 6,5 timer tildeles 0,25 time pr. enhed til ledelse i hvert børnehus.
Der tildeles altid lønsum til 37 timers ledelse til hvert børnehus. Over- eller
underskud i forhold til 37-timersstillinger justeres i pædagogtimerne, idet en
leder i et mindre børnehus altid vil have en del af sin arbejdstid som pædagogtid i børnegruppen.
I børnehuse med mere end 100 enheder gives der 37 timers pædagoglønsum
som afdelingslederlønsum for at understøtte ledelsen af huset.
1.5.3. Områdeledelse
Ud over personale til hvert enkelt børnehus tildeles der ugentligt 37 timer til
en områdeleder til hvert område, samt 25 timers administrativ bistand. Til den
selvejende områdeinstitution Ruderen tildeles 22 timer til områdeledelse.
Til alle de selvejende institutioner tildeles der 1,82 % af deres samlede budget
til administrativ bistand. De fleste køber dette hos private firmaer, en enkelt
administreres af kommunen.
1.5.4. Konsulentunderstøttelse
Der er ansat fem pædagogiske konsulenter i Dagtilbudsområdet, svarende til
4,6 stilling. Konsulentgruppen har til opgave at understøtte udvikling af den
pædagogiske praksis i børnehusene, gennemføre kompetenceforløb, understøtte ledelsesopgaven og at føre tilsyn med alle børnehuse, private institutioner og private pasningsordninger.
1.5.5. Inklusionspædagoger
Hvert af de fire kommunale områder tildeles ressourcer til at kunne ansætte i
alt ca. seks inklusionspædagoger lokalt i områderne. Derudover er fire inklusionspædagoger ansat centralt i Dagtilbudsområdet for at servicere de selvejende og de private institutioner i kommunen samt til at hjælpe de kommunale børnehuse i særlige situationer.
1.5.6. IT-nøgler og sprogkoordinatorer
Der er en IT-nøgle i hvert børnehus. IT-nøgler er pædagoger i børnehusene,
som lokalt understøtter arbejdet med digitale værktøjer. Vedkommende er en
medarbejder, der kan bidrage med et bredere blik på hele arbejdet med
pædagogisk digitalisering.
Der er en sprogkoordinator i hvert børnehus. Sprogkoordinatorerne skal medvirke til at udbrede og understøtte sprogarbejdet i børnehuset. Sprogkoordinatoren skal endvidere bidrage til opretholdelsen af sprogmiljøer samt etablering af læringsmiljøer, der understøtter sprogarbejdet.
Til at sikre sprogarbejdet i børnehusene tildeles der årligt 7,5 time til hver
3-årig i børnehuset.

1.6. De fysiske rammer
1.6.1. Indretning, der understøtter læringsmiljøerne
Dagtilbudsområdet har udarbejdet pjecen ”Vejledning om indretning af børnehuse”, som anvendes ved ombygninger og renoveringer. Jf. ”Visionen” skal de
fysiske rammer leve op til dagtilbudslovens krav til indretning af læringsmiljøer.
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Det fysiske læringsmiljø består af alle de muligheder for udvikling, trivsel,
læring og dannelse, som børnehuset tilbyder børnene i forbindelse med leg,
hverdagsrutiner, børne- og vokseninitierede forløb og aktiviteter.
Læringsmiljøet handler bl.a. om, hvordan en tydelig struktur og organisering
kan medvirke til at gøre dagligdagen forudsigelig og genkendelig, hvilket kan
skabe grobund for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Børns muligheder for at igangsætte lege og aktiviteter med hinanden forudsætter, at børnene har adgang til forskellige steder og rum med en indretning
og placering af legetøj, tegninger, billeder osv., som virker stimulerende og
inspirerende på børnene.
1.6.2. Masterplansudrulning
”Masterplanen for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering” – i daglig tale Masterplanen - har til formål at forbedre de fysiske
rammer på institutionerne. Masterplanen skal muliggøre rammer, så daginstitutionerne i Rudersdal Kommune kan være bæredygtige både pædagogisk,
ledelsesmæssigt og økonomisk.
I 2016 nåede antallet af 0-5-årige i Rudersdal en bund efter et stort set uafbrudt fald siden 2007. I alt er antallet af 0-5-årige faldet med 20 % i perioden. I
løbet af 2016-2017 begyndte antallet af 0-2-årige børn at stige, og det fremgår
af de seneste befolkningsprognoser, at kommunen i de kommende år står
over for et jævnt stigende børnetal på 0-5-årsområdet. Stigningen skyldes
både en generel demografisk udvikling i Danmark med større forældreårgange samt en lokal udvikling med udbygning på fx Henriksholm og Lindehøj.
Derudover ser det ud til, at en del forældre igen flytter til kommunen med
yngre børn end før.
Hidtil har visionen bag Masterplanen været ”at forbedre de fysiske rammer på
institutionerne, når det faldende børnetal og de økonomiske forhold i kommunen muliggør det.” Masterplanen skal i de kommende år bruges til planlægning i en tid med stigende børnetal.
Børne- og Skoleudvalget besluttede den 10. maj 2017 at igangsætte en større
proces med revision af Masterplanen. Der blev udsendt materiale til lokale
arbejdsgrupper bestående af forældrebestyrelsesrepræsentanter, ledere og
medarbejdere samt til dagplejens forældrebestyrelse. I januar 2018 tiltrådte
en ny kommunalbestyrelse og dermed også et nyt Børne- og Skoleudvalg. I
forbindelse med masterplansarbejdet udtrykte Børne- og Skoleudvalget
ønske om et større fokus på mangfoldighed i tilbud, det være sig i størrelse,
pædagogisk tilgang og profil, samt et ønske om, at der tilbydes pladser lokalt.
Masterplanen for 2018 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 25. april
2018. Forinden var gået en proces på næsten et år med drøftelser i lokale
arbejdsgrupper, større møder med bestyrelsesrepræsentanter og høring.
I Masterplanen for 2018 er det prioriteret at etablere nye pladser til de mange
nye børn. Dette kan fx ses ved nedenstående beslutninger:
• Etablering af nyt børnehus i Firkløveren (tidligere SFO-bygning ved Bistrupskolen)
• Udbygning af Egebakken med 3-5-årspladser (i tidligere SFO-bygning ved
Vangeboskolen)
• Udbygning af Skovlyhuset ved at inddrage nabogrund
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• Udbygning af Nærum Menighedsbørnehave ved at overtage lokaler i Nærum
Ungecenter
• Etablering af vuggestue i dele af Den Grønne Ært, det nuværende kultur- og
naturhus
• Derudover er der blevet afsat midler til en gennemgribende renovering af
Børnehuset Honningkrukken.
1.6.3. Legepladser og vedligeholdelse
Dagtilbudsområdet har udarbejdet ”Vejledning til indretning af udearealer”.
Pjecen anvendes, når en legeplads skal renoveres eller etableres. Det er
væsentligt for indretningen, at legepladserne ikke blot etableres med store
legeredskaber, hvis legeværdi for børnene er lav, når først redskaberne er
afprøvet.
Legepladserne indrettes derfor, så de giver mulighed for fordybelse, bevægelse og gode fællesskabslege, og så de understøtter børnenes motoriske
udvikling.
Der er afsat 600.000 kr. årligt til vedligeholdelse af legeredskaber.

1.7. Forældresamarbejdet
1.7.1. Frontløberprojektet
Som en del af dagtilbudsreformen skal forældre og personale samarbejde om
både det enkelte barns læring og om børnefællesskabet. Der stilles krav om
et differentieret samarbejde, hvor dagtilbud og forældre samarbejder om børnenes trivsel og læring på tværs af dagtilbud og hjem.
Dagtilbudsområdet har valgt at ændre det tidligere ”friinstitutionsprojekt” til
et ”frontløberprojekt for samarbejdet mellem ansatte og forældre og med frivillige”. Der er etableret projekter i seks børnehuse, hvor ledelse, forældreråd
og ansatte samarbejder om nye former for forældredeltagelse for at bygge bro
til børnenes læring mellem det enkelte barns daginstitutionsliv og hjemmet.
Et enkelt projekt afprøver forskellige modeller for samarbejde med frivillige
og foreninger i lokalsamfundet.
Hensigten er, at projekterne skal afprøve samarbejdsformer, som kan inspirere de andre børnehuse i Dagtilbudsområdet.
1.7.2. Institutionsrådet
Børne- og Skoleudvalget har nedsat et Institutionsråd (IR), som består af alle
formændene for de kommunale og selvejende dagtilbud samt udvalgets
medemmer. Rådet mødes mindst to gange årligt – men normalt tre-fire
gange årligt for at drøfte forhold af generel karakter for dagtilbuddene.
Et tilbagevendende punkt er det kommunale budget for det kommende år.
1.7.3. Forældrebestyrelser
I henhold til dagtilbudsloven har de kommunale forældrebestyrelser et retskrav på en vis minimumskompetence. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at
forældrebestyrelserne har et udvidet beslutningsrum på en række områder.
Det er hensigten, at den øgede beslutningskompetence skal øge forældrenes
involvering i rammerne for deres børns daginstitution.
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Forældrebestyrelserne har fået tildelt følgende muligheder for indflydelse:
1.Overordnede principper og pædagogisk læreplan
• Principper og overordnede retningslinjer for institutionens virksomhed
inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer
• Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af
den pædagogiske læreplan.
2.Principper for dagtilbuddets arbejde
• Principper for anvendelsen af den årlige budgetramme
• Principper for de pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddet
• Principper for samarbejdet med andre institutioner, skoler m.v.
• Principper og prioriteringer i forbindelse med forplejning og større indkøb
• Principper for personalets sammensætning
• Principper for forældresamarbejdet
• Principper for dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppensom helhed
• Principper for forældrenes deltagelse i de pædagogiske aktiviteter og projekter
• Principper for samarbejdet om børnenes overgange fra hjem til dagtilbud
og fra dagtilbud til skole
• Principper for samarbejdet mellem hjem og dagtilbud, fx vedr.:
◦◦ Dagtilbuds- og hjemsamtaler
◦◦ Håndtering af børns ferieafholdelse
◦◦ Hente- og bringetidspunkter
◦◦ Gå-hjem-møder om inddragelse af forældre i deres børns læring
• Principper for samarbejde mellem dagtilbud og skole, fx:
◦◦ Sammensætning og organisering af børnehusets skolestartsgrupper
det konkrete år
◦◦ Børns viden om, hvad en SFO og en børnehaveklasse er
◦◦ Samarbejde med forældrene om børnenes skoleparathed
• Principper for samarbejdet med frivillige og foreninger i lokalområdet.
3.Beslutning om åbningstid, lukkedage, sampasning, ferielukket og pædagogiske planlægningsdage
• Åbningstid
• Sommerferielukning i skovbørnehavegrupper og skovbørnehaver
• Øvrig ferielukning og sampasning i børnehusene
• Pædagogiske planlægningsdage.
4.Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen
5.Indstillingsret ved ansættelsen af personale
6.Beslutning (blandt forældrene) om at fravælge et frokostmåltid.
1.7.4. Forældretilfredshedsundersøgelse 2018
Dagtilbudsområdet har i oktober 2018 gennemført en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med deres børns dagtilbud. Tilfredshedsundersøgelsen
skal bidrage til den fortsatte kvalitetsudvikling af kommunens dagtilbud.
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Fokus i undersøgelsen er forældrenes oplevelse af den pædagogiske indsats,
de fysiske rammer, samarbejdet mellem dagtilbud og forældre samt fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til pladser.
Den samlede svarprocent er på 67,3 %. Svarene er jævnt fordelt i alle børnehuse. Overordnet set svarer 89 % af respondenterne, at de samlet set er
”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med deres barns dagtilbud. 4 % er ”utilfredse” eller ”meget utilfredse” med deres barns dagtilbud.
De temaer, som forældre udtrykker størst tilfredshed med, og som har stor
betydning i det pædagogiske arbejde, er aktiviteterne i dagligdagen, personalets indsats for at få barnet til at føle sig trygt og glad, samt personalets engagement i hverdagen.
Samlet set er forældrene generelt tilfredse med det nære og daglige pædagogiske arbejde.
Forældrene er mindre tilfredse med de strukturelle forhold som eksempelvis
”udbuddet i pasningsformer”, taksten og ”inddragelse af forældre i beslutninger om dagtilbuddet”.
Forældrene er mest utilfredse med ”omfanget af udskiftning af personale”, og
”den tid, personalet har til dit barn”.
Rapporterne vil indgå i Dagtilbudsområdets løbende samtaler med områdelederne og de selvejende ledere. Resultatet for de enkelte børnehuse vil dels
blive drøftet mellem den daglige leder og områdelederen, dels med forældrebestyrelsen.
Rapporterne for hvert enkelt område og børnehus bliver lagt på hvert børnehus’ ”visitkort” på kommunens hjemmeside. Hertil lægges en opsamling fra
ledelsen i hvert børnehus om, hvilke handlinger rapportens behandling i
bestyrelse samt i det lokale MED-udvalg har givet anledning til.
Der har været en drøftelse i IR om, om man kan anvende en anden form for
undersøgelse i 2020. Der var dels et ønske om at kunne svare på nogle generelle forhold, der vedrører hele dagtilbudsområdet, som kan drøftes i IR. Dels
drøftede IR en mere dialogbaseret form med temaer, som kan anvendes i det
enkelte børnehus.

1.8. Frokostordning og mellemmåltider
Afstemning om fravalg af den kommunale frokostordning har senest været
afholdt i maj 2018. Resultatet blev, at 100 % af de 0 til 2-årige børn og 75 % af
de 3 til 5-årige børn er omfattet af frokostordning for perioden 1. januar 2019
til udgangen af december 2021.
Fravalget for de 3 til 5-årige omfatter seks kommunale børnehuse og fem
selvejende.
Uanset om frokostordningen er valgt til eller fra i børnehuset, er der en ordning med mellemmåltider til alle børn bestående af frugt, brød og mælk.
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1.9. Tilsyn
1.9.1. Pædagogisk tilsyn
1.9.1.1. Rammerne for tilsynet
Kommunalbestyrelsen skal jf. dagtilbudsloven føre tilsyn med indholdet af
dagtilbuddene og fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.
Ifølge de kommunale rammer for tilsyn gennemfører Dagtilbudsområdet tre
forskellige former for pædagogisk tilsyn:
• Det løbende tilsyn
• Det systematiske, udviklingsorienterede tilsyn (planlagt pædagogisk tilsyn)
• Det uanmeldte tilsyn.
Hvert andet år gennemføres planlagte pædagogiske tilsyn i alle dagtilbud.
Dagtilbudsområdet skal derudover gennemføre et mindre antal uanmeldte
pædagogiske tilsyn hvert år. De uanmeldte tilsyn kan enten gennemføres som
tilfældigt udvalgte stikprøver eller på baggrund af behov for særligt tilsyn
grundet eksempelvis klager, personaledækning, sikkerhedsmæssige forhold
m.v.
1.9.1.2. Indhold i tilsynene
Tilsynet tager udgangspunkt i en række pædagogiske temaer. Til hvert tema
er beskrevet nogle af de tegn, tilsynet fokuserer på. Tegnene er indikatorer på
høj kvalitet, og der ses både efter tegn hos børnene og de voksne – og i samspillet mellem barn og voksen.
1.9.1.3. Opfølgning på tilsyn
I en områdeinstitution drøftes tilsynsrapporten både med daglig leder og
områdeleder. For de selvejende og private institutioner drøftes rapporten med
institutionsleder og bestyrelse.
Alle børnehuse og institutioner skal i forlængelse af et tilsyn udarbejde en
handleplan for prioritering af indsatser jf. tilsynsrapportens beskrivelser. I børnehuse, hvor tilsynet viser behov for fokuseret indsats i forhold til et eller flere
temaer, følges det op med et eller flere opfølgende tilsyn.
1.9.1.4. Tilsyn i 2017 og 2018
Ved de planlagte pædagogiske tilsyn i 2017 og 2018 har tilsynet taget
udgangspunkt i temaerne pædagogik, trivsel, indretning, organisering og
pædagogisk dokumentation.
I 2017 og 2018 var der i de planlagte pædagogiske tilsyn særligt fokus på
modtagelsen af børn og forældre om morgenen med udgangspunkt i de
temaer, tilsynet omhandlede. Alle planlagte tilsyn foregik i tidsrummet fra kl.
7.30 – ca. 11.30.
2017					
Anmeldte pædagogiske tilsyn: 24
Uanmeldte pædagogiske tilsyn: 1
Opfølgende pædagogiske tilsyn: 5
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2018
Anmeldte pædagogiske tilsyn: 20
Uanmeldte pædagogiske tilsyn: 1
Opfølgende pædagogiske tilsyn: 4
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1.9.1.5. Hovedkonklusioner på de anmeldte tilsyn i 2017 og 2018
På baggrund af de pædagogiske tilsyn i børnehusene er det Dagtilbudsområdets vurdering, at det pædagogiske arbejde lever op til lovgivningens krav.
Tilsynene viste, at der generelt er en opmærksomhed i børnehusene på modtagelse af børn og forældre. Der er forskel i opmærksomheden på, hvordan
der pædagogisk arbejdes med medarbejdernes rollefordeling. I børnehuse,
der endnu ikke har haft fokus på rollefordeling, ses det fx ved, at de tilstedeværende medarbejdere rejser sig fra aktiviteter med de allerede fremmødte
børn. Det betyder uhensigtsmæssige afbrydelser for børnene. I børnehuse,
hvor der aktivt arbejdes med rollefordeling, ses det fx ved, at en voksen er
opmærksom på de børn, der ankommer, og hjælper børn og forældre med at
sige farvel. De andre medarbejdere forbliver i aktiviteten med allerede fremmødte børn.
For nogle børnehuse er et udviklingspunkt at vejlede medarbejderne i at have
fokus på barnet i modtagelsen og ikke på forældrene. Forstået således, at det,
medarbejdere og forældre bringer ind i samtalen, omhandler og inddrager
barnet, og at de undlader emner, der ikke er relevante for barnets hverdag i
børnehuset.
Ved tilsynene er der endvidere opmærksomhed på personalets evne til at
veksle mellem at ”gå foran, ved siden af og bag ved børnene”. Dette positionsskifte er der fortsat behov for at arbejde med.
Generelt ses der tegn på, at mange børnehuse i de sidste par år har haft en
øget indsats i arbejdet med kommunikation og sprog. Indsatsen har primært
handlet om medarbejdernes betydning for børnenes sproglige udvikling og
haft fokus på, om medarbejderne stiller åbne og undersøgende spørgsmål,
der understøtter børnene i deres optagethed og nysgerrighed.
Generelt er medarbejdere i alle børnehuse imødekommende, venlige og smilende i arbejdet med børnene, og det er en grundlæggende forventning til alle,
der arbejder med mennesker. Engagement, omsorg, gensidig respekt og
anerkendelse ses i mange børnehuse, men er også forhold, der fortsat er
behov for at arbejde med.
Potentialet ved organisering af børnene i mindre grupper, uanset børnehusets
størrelse, er kendt viden i børnehusene og ses generelt omsat i praksis.
Mange børnehuse har fat om organisering af aktiviteterne, mens overgange
fra én aktivitet til en anden, fx fra frokostmåltid og til garderoben for at tage
overtøj på, generelt er et udviklingspunkt.
Endvidere er rolleafklaring en opgave, der med fordel fortsat kan arbejdes
med, ikke kun ved modtagelse om morgenen, men hele dagen.
De fleste steder anvendes BørneRuden til formidling af dagligdagen og de
pædagogiske indsatser. Et generelt opmærksomhedspunkt er, at formidlingen skal understøtte børnenes læring og sammenhæng mellem hjem og børnehus. Det fordrer generelt en opmærksomhed på forældrenes forståelse af
deres andel i anvendelsen af BørneRuden sammen med deres børn.
Opsamlende kan det understreges, at der i dagtilbuddene er en god pædagogisk kvalitet. Resultaterne af det store ”Omlægningsprojekt” med aktionslæring, dokumentation, der giver mening, ”høj pædagogisk kvalitet” og fælles
læreplansmål kan ses i stort set alle børnehuse. Der etableres opdeling af
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børn i mindre børnegrupper, der arbejdes med sprogudvikling, børnefællesskaber, voksenroller og børneperspektiver. I nogle børnehuse er der dog
endnu et stykke vej, før man kan tale om høj pædagogisk kvalitet i læringsmiljøet fra 7 til 17. Disse børnehuse understøttes af områdelederen, inklusionspædagogerne og konsulentgruppen.
1.9.1.6. Tilsyn i 2019 og 2020
Indholdet i tilsynet er tilpasset reformens ”Den styrkede pædagogiske læreplan” på dagtilbudsområdet. Tilsynet vil have fokus på emnerne:
• Relationer, samspil og kommunikation
• Leg
• Børnefællesskaber
• Pædagogisk dokumentation.
Reformen på dagtilbudsområdet omtaler vigtigheden af, at tilstedeværelsen af
et pædagogisk læringsmiljø finder sted hele dagen, i daglig tale ”læringsmiljø
7-17”. Det ligger i tråd med den tilgang, Dagtilbudsområdet har haft siden
2015, og som fortsættes i 2019 og 2020.
I de sidste fire år har tilsynet været gennemført på to forskellige tidspunkter af
dagen. I 2015 og 2016 i tidsrummet 10-14, i 2017 og 2018 i tidsrummet 7.3011.30.
I 2019 og 2020 vil tilsynet gennemføres sidst på eftermiddagen fra 14-17.
1.9.2. Legepladstilsyn
Legepladserne efterses løbende af personalet og gennemgås én gang årligt af
en certificeret legepladsinspektør.
I forbindelse med tilsynet udarbejdes der tilsynsrapporter, som gennemgår
mangler og fejl, samt oplister, hvad der skal ændres, for at redskaber eller
faldunderlag lever op til gældende standarder.
Som en del af legepladstilsynet afholdes der jævnligt kursus i legepladssikkerhed, hvor ledere eller ansatte fra børnehusene bliver opdateret på gældende regler og standarder.
Hovedkonklusioner fra tilsynsrapporterne i 2017 og 2018:
Børnehusenes legepladser er generelt i god stand, og der er meget få
anmærkninger. De steder, hvor legeredskaberne er udtjente, er de blevet
udskiftet med nye.
Ved kontrollen af legepladserne er der særligt fokus på klemfælder, snorefælder og manglende faldunderlag i henhold til gældende krav. Hovedparten af
påtegnede fejl og mangler er af begrænset omfang. Større fejl og mangler
udbedres af certificerede legepladsleverandører.
1.9.3. Økonomisk tilsyn
Dagtilbudsområdet fører økonomisk tilsyn med de kommunale og selvejende
institutioner i kommunen.
Tilsynet for de kommunale områder gennemføres normalt ved fem årlige
budgetopfølgninger, herunder de to årlige obligatoriske budgetopfølgninger
(pr. 30.04. og 31.08.), hvor områdelederen og Dagtilbudsområdet drøfter
områdets forbrug i forhold til indskrevne børn/kommende udgifter m.v.
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Det fremgår af driftsoverenskomsterne, at de selvejende institutioner er forpligtede til at sende kvartalsvise økonomirapporter til Dagtilbudsområdet.
Det økonomiske tilsyn for de selvejende institutioner gennemføres derudover i
forbindelse med aflæggelse af regnskab.
Én selvejende daginstitution administreres af kommunen. Der gennemføres
økonomisk tilsyn med denne institution på samme måde som for de kommunale.
Når regnskabet foreligger, indkalder Dagtilbudsområdet alle områder og
selvejende institutioner med merforbrug på mere end 5 % af deres budget til
et møde. På mødet aftales, hvordan institutionens underskud afvikles inden
for maksimalt tre år. Institutionen afleverer efterfølgende en skriftlig handlingsplan. Dagtilbudsområdet følger herefter afviklingen af underskuddet.
Hvis en institution ikke kan følge sin handlingsplan, iværksætter Dagtilbudsområdet et skærpet økonomisk tilsyn.
For de kommunale områder betyder det, at områdelederen ikke kan disponere over sit budget uden forudgående aftale med dagtilbudsområdet.
For de selvejende institutioner kan en manglende effekt af et skærpet økonomisk tilsyn medføre, at der forelægges en sag for Børne- og Skoleudvalget
med henblik på at finde en varig løsning for en stabilisering af institutionens
økonomiske situation.
For de private institutioner i kommunen er der ingen løbende økonomiopfølgning. Institutionen sender deres regnskab til orientering. Det fremgår af godkendelseskriterierne, at de private institutioner skal sende oversigt over det
kvartalsvise forbrug og regnskab. Hvis en privat institution ikke kan styre et
budget, er det ejernes ansvar at finde en løsning.
Kommunen har ved en eventuel lukning alene et ansvar for at finde pladser til
de kommunale børn, der mister deres plads i det private tilbud.
1.9.4. Hygiejnetilsyn
Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom hos børn. Ved smitsomme sygdomme spredes virus og bakterier ved direkte kontakt, som fx håndtryk eller
næsepudsning, eller via hænderne til fx vandhaner eller legetøj og derfra
videre til andre mennesker.
Denne smittespredning kan mindskes væsentligt ved at have fokus på og
overholde de hygiejniske principper.
På den baggrund rådgiver Sundhedstjenesten kommunens daginstitutioner
om hygiejne, indeklima, smittespredning og ophobning af sygdomme. Rådgivningen sker med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og indeklima i daginstitutioner.
Kommunallægen yder telefonisk rådgivning og besøger minimum hvert tredje
år børnehusene i kommunen for at tilse og drøfte de hygiejniske procedurer
og rutiner.
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I 2017 og 2018 har kommunallægen besøgt 35 børnehuse. Ved besøgene vurderes indretning, oprydning og hygiejne i opholdsrum, garderobe, toiletter/
puslerum og krybberum. Der har været særligt fokus på adgang til egnede
hygiejneprodukter samt opbevaring og depotplads.
Efter besøget udarbejder kommunallægen en rapport med konklusioner og
anbefalinger. Rapporten lægges på børnehusets hjemmeside.
Erfaringer fra besøgene viser, at børnehusenes personale og ledelse har viden
om hensigtsmæssige hygiejniske rutiner og overholder Sundhedsstyrelsens
retningslinjer på de fleste områder. Opfølgning på besøgene sker ved sundhedsplejerskernes jævnlige kontakt med børnehusene. I nogle tilfælde aflægger kommunallægen opfølgende besøg.
I tilfælde af langvarig ophobning af smitsomme sygdomme i et børnehus har
kommunallægen i samarbejde med Dagtilbudsområdet for en periode indført
skærpede hygiejniske retningslinjer, som har medvirket til at mindske smittespredningen.
I 2017 og 2018 er to børnehuse i Rudersdal Kommune renoveret for PCB. Det
stiller særlige krav til indretning, oprydning og rengøring af lokalerne. I forbindelse med renoveringen har der været et tæt samarbejde mellem Dagtilbudsområdet, Rudersdal Ejendomme og kommunallægen for at sikre, at det har
været sundhedsmæssigt forsvarligt, at børn og voksne har opholdt sig i institutionen under renoveringen.
1.9.5. Godkendelse af og tilsyn med diverse private tilbud
Det er kommunen, der godkender de private pasningstilbud, bevilger tilskud
til pasningen og fører tilsyn med den private institution, passeren eller pasningsordningen.
Det er præciseret i dagtilbudsloven, at der skal føres samme tilsyn med de
private institutioner, som gælder for de kommunale og selvejende institutioner – dog bortset fra økonomisk tilsyn.
Børne- og Skoleudvalget har godkendt retningslinjer for de forskellige typer af
pasning.
1.9.5.1. Private pasningsordninger
Dagtilbudsområdet godkender og fører tilsyn med private pasningsordninger. I
forbindelse med godkendelsen undersøger Dagtilbudsområdet de dansksproglige kompetencer hos passerne. Der er udarbejdet et skema, der via en
række spørgsmål er med til at dokumentere privatpasserens danskkundskaber.
Som noget nyt skal kommunen føre øget tilsyn med, at der er trygge læringsmiljøer for de børn, der er i et pasningstilbud. Der skal føres løbende tilsyn
med, at pasningen lever op til § 81a i dagtilbudsloven (om læringsmiljøer), og
det skal sikres, at tilsynet står mål med et tilsyn i et alderssvarende dagtilbud i
kommunen.
Forældre til børn i privat pasning kan søge om dispensation fra kravet om
læring i pasningsordningen, hvis dette er en midlertidig ordning. En dispensation kan gives for højst et år.
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Ved de pædagogiske tilsyn anvendes samme tilsynsramme, som anvendes i
den kommunale dagpleje. Der vil være fokus på, at læring i den private pasningsordning bygger på det brede læringsbegreb, der understøtter børns
kropslige og motoriske, sociale, emotionelle og kognitive læring og dannelse.
Samme tilsynskoncept vil blive anvendt hos eventuelle kommende private
dagplejere. Der er p.t. ingen private dagplejere i Rudersdal Kommune.
For ordninger godkendt før 1. juli 2018 føres der jf. dagtilbudsloven tilsyn efter
de hidtidige regler.
1.9.5.2. Private institutioner
Pædagogisk tilsyn i private institutioner føres fortsat ud fra samme tilsynsramme, som anvendes i de kommunale og selvejende institutioner.
1.9.5.3. Kombinationstilbud/fleksibel pasning
Tilsynet vil have særlig fokus på barnets almindelige trivsel og udvikling, herunder behov for omsorg, sproglig, følelsesmæssig og social udvikling. Der
skal endvidere være tilsyn med børns medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse af demokrati.
Tilsynet skal endvidere have en vejledende funktion.
Kravet om, at en privat pasningsordning skal fremme børns læring gennem
trygge læringsmiljøer, gælder ikke for fleksibel pasning, der indgår i kombinationstilbud.
Der er p.t. ingen kombinationstilbud i kommunen.
1.9.5.4. Pasning af eget barn
Forældre kan søge tilskud til pasning af eget barn. Tilsynet heraf føres ud fra
den generelle forpligtigelse, som enhver kommunalbestyrelse har til at føre
tilsyn med de forhold, hvorunder børn i kommunen lever.

1.10. Redskaber, der stilles til rådighed
1.10.1. Redskaberne
Dagtilbudsområdets anvendelse af redskaber skal understøtte arbejdet med
Børne- og Ungepolitikken, og implementering af dagtilbudsreformen, og den
skal tage højde for Rudersdal Kommunes vedtagne informationssikkerhedspolitik.
Der stilles et bredt spektrum af redskaber til rådighed for børnehusene til
understøttelse af husenes pædagogiske arbejde og til samarbejdet med forældre om børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Herudover har det
pædagogiske personale adgang til redskaber til anvendelse i eller udvikling af
det pædagogiske arbejde.
I 2018 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at der skulle tildeles midler til
udskiftning af iPads på bl.a. dagtilbudsområdet. Der er udskiftet 251 iPads pr.
1. januar 2019. De resterende iPad Air 2 udskiftes ultimo 2019/start 2020. Alle
medarbejdere overgår i 2019 til administrerede Apple-id’er, hvilket styrker
brugerstyring og datasikkerhed.
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Børnehusene har adgang til hardware af forskellig art:
• IPads
• Pc’er
• Robotter, mikroskoper og andre teknologier til det pædagogiske arbejde
med børnenes leg, eksperimenter, nysgerrighed og digitale dannelse.
Børnehusene understøttes med software og platforme, der anvendes til
videndeling, datahåndtering eller kommunikation med forældre:
• Intranet, BørneRuden, Office365, Hjernen & Hjertet og Acadre for ledere
• Apps til iPads er udvalgt ud fra kriterier om pædagogisk kvalitet og forebyggelse af datahøst eller utilsigtet datadeling.
Der stilles en række pædagogiske redskaber og støtte til rådighed for husenes arbejde med praksisudvikling:
• Vejledning og skabelon til børnehusets pædagogiske læreplan, der tager
afsæt i børnehusenes arbejde med analyse af data. Læreplanen er tilpasset de forhold, der gør sig gældende i Rudersdal Kommune, herunder
brug af data fra aktionslæringsforløb, Hjernen & Hjertet, egne observationer og evalueringer
• Analyseredskaber til data, aktionslæring, Hjernen & Hjertet, sprogvurderingsmateriale, projektplan
• Vejledninger og videoer på intranettet til understøttelse af det pædagogiske
arbejde
• Skemaer, som datablade, APV, praktikbeskrivelse, MUS-samtale, underretning og ansøgning om visitation til specialforanstaltninger.
I 2019 er der fortsat fokus på udviklingen af den digitale og teknologiske
pædagogik. Der arbejdes fortsat med implementering af dagtilbudsreformen,
hvorfor der er behov for et fokus på anvendelsen af skabeloner, vejledninger
og redskaber til dataopsamling og -analyse.
Dagtilbuds- og Skoleområdet samarbejder om at udarbejde en strategi for
pædagogisk digitalisering og digital dannelse. Kompetenceafdækning og
-udvikling, samt prioritering af indsatser vil indgå i implementeringen af strategien.
Der arbejdes mod implementering af AULA på dagtilbudsområdet i 2020, hvor
Skoleområdets erfaringer fra 2019 inddrages i udrulningen.
1.10.2. Datasikkerhed
Målet for arbejdet med informationssikkerhed på dagtilbudsområdet er, at
informationer og informationssystemer skal beskyttes mod uautoriseret eller
utilsigtet adgang, anvendelse, videregivelse, driftsforstyrrelse, ændring eller
ødelæggelse.
Igennem 2018 har datasikkerhed været et prioriteret indsatsområde hos Dagtilbudsområdet. Alle kommunale ledere er oplært i personale- og økonomisystemet Opus, så de sikkert kan håndtere medarbejderdata. Derudover er alle
kommunale såvel som selvejende ledere oplært i ESDH-systemet Acadre. Der
er derudover foretaget en omfattende oprydning i diverse fysiske arkiver. Virkningen heraf har været, at personale- og borgerdata nu håndteres langt mere
sikkert og efter dataforordningens forskrifter.
Igennem 2018 har Dagtilbudsområdet ligeledes haft fokus på brugerstyring af
vores fagsystemer. Denne indsats har resulteret i en brugerstyringsrobot, der
på baggrund af kommunes AD opretter og nedlægger medarbejdere i diverse
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fagsystemer. En foranstaltning, som sikrer uvedkommende, herunder tidligere
medarbejdere, i at få adgang til følsomme data. Dermed opfylder Dagtilbudsområdet databeskyttelsesforordningens krav om at hindre ”uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger”.
Det øgede fokus på datasikkerhed betyder, at behandlingen af børnenes person- og personfølsomme data efter 2018 sker på en langt mere hensigtsmæssig og systematisk måde end tidligere. Herudover forebygges og håndteres datalæk med indarbejdede procedurer, som deles med børnehusenes
ledere og IT-nøgler.
Dagtilbudsområdet fastholder fokus på data- og informationssikkerheden i
2019. Nye ledere skal oplæres i ESDH-systemet og OPUS, andre skal efteruddannes i det.
Der sigtes mod, at brugerstyringsrobotten udvides, således at den opretter
brugerne direkte fra OPUS-personale med det afkast, at hele brugeroprettelsesprocessen automatiseres ved ansættelse eller ansættelsesophør.
Det aftalte fokus på data og redskaber til håndtering heraf skal være med til at
forbedre arbejdsgangene for ledere og medarbejdere med fokus på øget kvalitet i arbejdet med kerneopgaven. Formålet er endvidere at forebygge unødvendige arbejdsprocesser, eksempelvis forårsaget af fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder i teknologien.

1.11. Det tværgående samarbejde
Børne- og Skoleudvalget tilkendegav på kommunalbestyrelsesseminaret i
januar 2018 ønske om at have fokus på tidlig indsats, det tværgående samarbejde og samarbejdet mellem dagtilbud og forældre.
1.11.1. Sammenhæng og overgange fra hjem til dagtilbud
Når et barn starter i dagtilbud, er etablering af et godt samarbejde mellem
forældre og personale vigtig. Et godt samarbejde fordrer, at begge parter
byder ind og deltager aktivt. Som en del af opstarten inviteres forældrene til
en samtale, som gentages, når barnet har gået i dagtilbuddet to-tre måneder.
Formålet med samtalerne er at give personalet viden om barnet og etablere et
samarbejde, som giver forældrene tryghed til at stille spørgsmål om emner af
både praktisk og pædagogisk karakter.
Familiens sundhedsplejerske er ofte en person, som positivt kan understøtte
forældrenes første møde med et dagtilbud. Sundhedstjenesten og Dagtilbudsområdet har samarbejdet om en forældrefolder, som sundhedsplejerskerne
uddeler til nye forældre.
Alle dagtilbud anvender BørneRuden til at informere forældrene om børnenes
læring, trivsel, udvikling og dannelse i form af beskrivelser af aktiviteter, forløb og projekter i dagtilbuddet. Beskrivelserne giver forældrene mulighed for
sammen med barnet at genbesøge barnets oplevelser fra dagtilbuddet, hvilket understøtter barnets læring.
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1.11.2. Sammenhæng og overgang fra dagtilbud til skole, herunder de
udsatte børn
I 2009 blev den første udgave af ”Den Gode Overgang”, de fælles retningslinjer
til at skabe sammenhæng og samarbejde om børns overgang fra dagtilbud til
skole, godkendt. ”Den Gode Overgang” blev revideret i 2015, hvor et øget fokus
på mål for samarbejdet og mål for børnenes udbytte blev præciseret. De
senere års erfaring med ”Den Gode Overgang” samt reformen på dagtilbudsområdet betyder, at materialet endnu en gang har behov for en revidering.
Revideringen vil have fokus på både at tydeliggøre samarbejdet om overgang
generelt og på samarbejdet i forhold til udsatte børn.
I 2018 gennemførte Dagtilbudsområdet en analyse af overgang fra dagtilbud
til skole for børn, der er visiteret til specialplads på dagtilbudsområdet. Analysen viste stor forskellighed i tilgange og samarbejde mellem daginstitution,
PPR, forældre og skole.
I forbindelse med tilbageførsel af en række besparelser for budget 2018 og
frem vedtog kommunalbestyrelsen at afsætte 400.000 kr. årligt til finansiering
af en stilling som naturvejleder for Skole- og Dagtilbudsområdet. Stillingen
understøtter målene i Børne- og Ungepolitikken med det politiske ønske om
fokus på natur og udeliv samt dagtilbudslovens krav om at skabe god overgang fra dagtilbud til skole. Naturvejlederens opgave er at igangsætte og
understøtte fælles projekter for børnehavegrupper, SFO og børnehaveklasser.
Endvidere har naturvejlederen til opgave at skabe en platform for samarbejde,
videndeling og kompetenceudvikling for personale på tværs af dagtilbud og
skole.
1.11.3. Samarbejde med Sundhedstjenesten
Sundhedstjenesten og Dagtilbudsområdet har i de senere år haft et tæt samarbejde om børn og forældre, der har behov for et udvidet og tættere samarbejde om barnets opstart i dagtilbud.
Det kan være, at familiens sundhedsplejerske skal deltage i forældrenes første møde med dagpleje eller daginstitution. Det kan også være, at barnet
grundet familiens situation har behov for en tidligere start i dagtilbud end først
antaget. Der samarbejdes i så fald om at sikre en tidligere dagtilbudsplads.
Indsatsen i forhold til et barns opstart sker altid i samarbejde med forældrene.
1.11.4. Samarbejde med PPR
Daginstitutionsområdet og PPR-afdelingen samarbejder på flere forskellige
niveauer. I det daglige samarbejde om børn, som har behov for en særlig indsats, er fagfolk fra PPR og de enkelte daginstitutioner gensidigt afhængige af
hinanden i samarbejdet om at få skabt tiltag, som understøtter børnene i
deres udvikling, trivsel, læring og dannelse.
PPR vejleder børnehuse, som har specialpladser. Vejledningen omhandler i
denne sammenhæng det enkelte barn, men også medarbejderne i deres indsats om og med børnene.
Samarbejdet med PPR er beskrevet i TIFO.

1.11.5. Samarbejde i TIFO
Det overordnede mål med TIFO (Tidlig Indsats og Forebyggelse) er at give børn
og unge en tidlig og tværfaglig indsats, der understøtter deres udvikling,
læring, trivsel og sundhed bedst muligt.
Dagtilbudsområdet anvender TIFO-strukturen i arbejdet med børn, som af
forskellige årsager er i en udsat situation. Indsatsmøder, hvor problemstillinger drøftes i et tværfagligt fora, anvendes aktivt af børnehusene. I perioder,
hvor der er udskiftning af fagpersoner fra PPR, opleves det vanskeligt at få
afholdt indsatsmøder.
Som en del af TIFO indgår også, at områderne og de selvejende har ressourceteams, hvor der gives monofaglig sparring på en problemstilling, som et
børnehus står med. Som fortsat understøttelse af anvendelsen af ressourceteams, har Dagtilbudsområdet i efteråret 2018 afholdt et uddannelsesforløb
for 31 pædagoger og ledere.
Som en del af drøftelserne om inklusionsindsatsen har Dagtilbudsområdet,
Skoleområdet og Børn og Familie igangsat en revitalisering af TIFO.
1.11.6. Underretninger til Børn og Familie
I 2018 er der sendt 21 underretninger fra daginstitutioner til Børn og Familie.
Underretningerne følges op med drøftelser med ledere inden for dagtilbudsområdet.
Alle daginstitutioner er bekendt med Underretningsguiden, men det er fortsat
et emne, der har behov for jævnlig opmærksomhed. Det gælder i forhold til
det at underrette rettidigt og i forhold til, hvordan man beskriver problematikker og samarbejder med forældrene før, under og efter en underretning.

1.12. Samarbejde med andre aktører
Ud over samarbejdet med Skoleområdet og Børn og Familie har nogle dagtilbud samarbejde med frivillige foreninger, plejecentre og enkeltpersoner, som
hører til i lokalområdet.
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2. Nøgletal
2.1. Antal børnehuse
Antal institutioner/børnehuse pr. 1. 1. 2019
Antal dagplejere

Kommunalt dagtilbud

Antal vuggestuer

15

Antal børnehaver

Antal inteAntal integrerede insti- grerede institutioner
tutioner med
skovbørnehave og
skovbørnehaver

2**

21

1

8

Private institutioner

2

3

Puljeordninger

1

Selvejende dagtilbud

1*

7***

*Inklusiv Den Grønne Ært, som åbnede 1.1.2019
**Inklusiv Børnehuset Rudegårds Allé
***Der er skovbørnehavegrupper i 6 børnehuse og 1 skovbørnehave

2.2. Indskrevne børn og driftsudgifter
Indskrevne børn og driftsudgifter
Indskrevne børn i 2018 (opgjort pr.
31.12.2018)

Antal børn

Nettodriftsudgifter
2019

Kommunal dagpleje

57,6

115.170

Kommunale og selvejende vuggestuepladser

995,8

102.630

Kommunale og selvejende børnehavepladser

1590,0

60.390

Kommunale og selvejende
skovbørnehavepladser

234,3

66.990

Privat dagpleje

0,0

0

Private institutioner, 0-2-årige

36,5

102.630

Private institutioner, 3-5-årige

89,9

60.390

Puljeordninger, 0-2-årige

1,3

102.630

Puljeordninger, 3-5-årige

8,3

60.390

Privat pasning § 80, 0-2-årige

15,4

76.973

Privat pasning § 80, 3-5-årige

3,6

45.293

Pasning af egne børn § 86,
0-2-årige

28,3

87.236

Pasning af egne børn § 86,
3-5-årige

1,3

51.332

I alt
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3062,3

2.3. Særlig indsats på dagtilbudsområdet – antal i ressourcegrupper, med støtte, i specialpladser
Særlig indsats på dagtilbudsområdet

Antal indskrevne helårsbørn med
særlige tilbud i gennemsnit for
året

Børn med støtte i det almene dagtilbud

7,75

Børn indskrevet i ressourcegrupper

6,83

Børn indskrevet i Pluspladser

2,42

Børn indskrevet i Zebragruppen

7,67

Pandagruppen (+ overgang fra dagplejen)

4,75

Børn indskrevet i Rudegårds Allé

22,80

2.4. Antal medarbejdere fordelt på faglige grupper
Tildelte personaleressourcer

Børn pr. medarbejder*

0-2 år

3,69

3-5 år

7,29

3-5 år, skovbørnehave

6,33

0-2 år, dagpleje

3,33

*Antal helårsbørn, opgjort i fuldtidspladser pr. pædagogisk medarbejder – uden ledelse og administrativ medarbejder
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Antal medarbejdere i dagtilbudsområdet 2018
Kommunale
institutioner

Selvejende
institutioner

Dagplejen

Administration

Støtte

Pædagogiske medarbejdere
(pædagoger)

259,7

56,0

1.8

4,1

4,9

Pædagogiske medarbejdere (medhjælpere)

158,2

41,5

14,2

Pædagogiske medarbejdere
(pædagogisk assistent)

25,6

2,5

2

Køkkenmedarbejdere

23,8

4,9

0

Fastansatte administrative medarbejdere

2,5

0,8

0,2

Øvrige medarbejdere

2,6

0

0

Ledere

32,4

10,3

0,1

2,9

I alt

504,8

116,0

18,3

12,4

5,4

4,9

I alt antal medarbejdere i dagtilbudsområdet: 656,4
Opgjort i antal fuldtidsstillinger. For de kommunale er de timelønnede medarbejdere medregnet. De timelønnede er
ikke med i data fra de selvejende.

Fordelingen af det pædagogiske personale i kommunale og selvejende institutioner
Kommunale institutioner

Selvejende institutioner

Pædagogisk uddannet personale 1)

66,4 %

60,1 %

Medarbjedere uden pædagoguddannelse 2)

33,6 %

39,9 %

Kun fastansat personale er medregnet i opgørelsen over fordelingen af det pædagogiske personale.
1) Pædagogiske medarbejdere (pædagoger) og ledere. I tallene er medregnet de daglige ledere og selvejende ledere,
da de ud over tid til ledelse også i større eller mindre omfang indgår i det direkte pædagogiske arbejde. Områdelederne er ikke medregnet
2) Pædagogmedhjælpere, pædagogisk assistent (PAU/PGU), elever samt øvrige medarbejdere
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2.5. Sygefravær fordelt på medarbejdergrupper
Medarbejdergruppe, fraværsprocent
Børneområdets administration (inkl. inklusionspæd.)

3,7 %

Dagplejen

6,4 %

Daginstitutioner, kommunale

5,7 %

Daginstitutioner, selvejende

4,9 %

Opgjort i perioden 1.1.2018 -30.11.2018. Fraværet er sammensat af fraværstyperne: arbejdsskade, nedsat tjeneste og
sygdom.
Tidligere år indgik også “delvis syg” samt “sygdom med § 56-aftale” også i statistikken

Personaleomsætning
Personale i kommunale daginstitutioner

23,60 %

Heraf:
Pædagogisk uddannet personale i kommunale daginstitutioner

21,60 %

Medarbejdere uden pædagouddannelse i kommunale daginstitutioner

29,10 %

Pædagogisk uddannet personale i kommunale daginstitutioner i alderen 5060 år

20,50 %

Medarbejdere uden pædagoguddannelse i kommunale daginstitutioner i
alderen 20-30 år

72,30 %
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3. Tilbagemelding på dagtilbuddenes indsatsområder i 2018
Siden 2016 har Dagtilbudsområdet afholdt en årlig udviklingssamtale med
alle kommunale og selvejende dagtilbud. Formålet med samtalen er på baggrund af data, analyse og evaluering at give det enkelte dagtilbuds leder,
områdelederen og forvaltningen en fælles viden om, hvordan det enkelte dagtilbud har arbejdet med udviklingen af deres pædagogiske praksis og deres
indsatsområde i løbet af året.
Til samtalen formidler den daglige leder, hvordan dagtilbuddet har arbejdet
med deres indsatsområde, samt hvor hendes/hans analyse viser styrker i det
pædagogiske arbejde, og hvor den viser behov for udviklingstiltag.
Der er gennemført udviklingssamtaler med alle fem områder og deres ledere
samt i to grupper med de øvrige selvejende institutioner.
Mange børnehuse har i 2018 haft opmærksomhed på organisering, som har
muliggjort inddeling af børnene i mindre børnegrupper. Man har også arbejdet
med en tydeligere rollefordeling og organisering af personalet, især ved modtagelse af børn og forældre om morgenen.
Samarbejde med forældrene om de forskellige indsatser er et område,
mange af børnehusene har fået en ekstra opmærksomhed på. Det kan ses i
de forskellige former for forældremøder, der har været afholdt. Eksempler
herpå er forældremøder afholdt i mindre grupper eller med workshops, hvor
personalet formidler deres pædagogiske praksis til forældrene. Som en del af
børnehusets arbejde med de nedenstående indsatser har forældresamarbejde også været en del af børnehusenes indsats.

3.1. Kommunikation og sprog
Mange børnehuse har haft kommunikation og sprog som indsats i 2018. En
del af børnehusene havde også dette indsatsområde i 2017, men ud fra deres
analyse af data valgte børnehusene at fortsætte indsatsen også i 2018.
Indsatsen har for nogle af husene betydet, at sprogvurdering af de 3-årige
børn nu gennemføres, inden børnene flyttes over i børnehaveafdelingen. (Børnene kan sprogvurderes fra de er 2 år og 10 måneder, til de er 3 år og 4
måneder). Det har betydet en øget faglig opmærksomhed i vuggestueafdelingen i forhold til børnenes sproglige udvikling.
Sprogvurderingerne har også medført en faglig opmærksomhed på de mange
facetter i børnenes sproglige udvikling. Børn kan fx have gode kommunikative
strategier, men samtidig have et mangelfuldt ordforråd i forhold til deres
alder.
I indsatsen med kommunikation og sprog har mange børnehuse også arbejdet med deres opmærksomhed på at udvide samtalerne med børnene ved at
stille åbne og nysgerrige spørgsmål, samt ved at give barnet god tid til at
svare.
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3.2. Digital dannelse
Børnehuse, der har haft digital dannelse som indsats, har vægtet at få viden
om og samtidig været nysgerrig på, hvilken indflydelse digitaliseringen har på
børns udvikling og dannelse. De har arbejdet med, at børnene får både viden
om og erfaring med at være deltagende i digitale processer.

3.3. Robusthed
Flere børnehuse blev via arbejdet med dialogvurderingerne opmærksomme
på, at de vurderede børnene som mindre psykisk robuste. Det blev understøttet af andre data som observationer, der bl.a. viste, at børn kunne have svært
ved at udtrykke egne følelser og samtidig respektere andres følelser. Indsatserne har bl.a. omhandlet børnenes sociale samspil især i forhold til empati
og kommunikation af følelser.

4. Dagtilbuddenes indsatser i 2019
Det nye nationale pædagogiske grundlag, inklusive læreplanstemaerne i den
styrkede pædagogiske læreplan, har sammen med børnehusets analyse af
data dannet grundlag for børnehusenes valg af indsats i 2019. Valget af indsatsområdet betyder, at det er det tema, som børnehusets leder og ansatte
især vil arbejde med for at ændre en nuværende praksis. Det betyder ikke, at
børnehuset ikke vil arbejde med andre projekter eller temaer i forhold til børnene.
Område Birkehaven
Bakkevej

Læringsmiljø med fokus på sociale og personlige
kompetencer med leg som metode

Kastaniebakken

Læringsmiljø med fokus på eftermiddagen frem
til lukning – fokus på den voksnes positionering,
børnefordeling samt det fysiske læringsmiljø

Smørhullet

Læringsmiljø med fokus på sen eftermiddag/
lukning

Sjælsø Børnehus

Læringsmiljø med fokus på tidlig eftermiddag –
med positionering af voksne og fordeling af børn

Rudegårds Allé

Læringsmiljø med fokus på inddragelse af forældre
i den koordinerede indsats

Område Hestkøb

Fælles ledelsesmæssig fokus: Kommunikation og
sprog

Abildgården

Forældresamarbejde eller digital dannelse?

Birkemosen

Kommunikation og sprog

Bistrup Have

Digital dannelse

Firkløveren

Nyt børnehus

Lyngborghave

Leg, med fokus på voksendeltagelse og sprog

Pilegården

Leg

Stenhøjgårdsvej

Digital dannelse
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Område Holte

Fælles ledelsesmæssig fokus: Forældresamarbejde

Dronninggård Børnehus

Kommunikation og sprog i læringsmiljøet

Elverhøj

Forældresamarbejde

Egebakken

Barnesynet

Karethen

Læring i legen og den voksnes rolle

Mølleåen

Kommunikation og sprog i læringsmiljøet

Ravneholm

Dannelse

Skovlyhuset

Kommunikation og sprog

Søvej

Forældresamarbejde

Område Bøgebakken

Fælles ledelsesfokus: Læringsmiljøet mellem kl.
15 og 17

Bøgehøjen

Børnefællesskaber

Den Grønne Ært

Nyt børnehus

Flintehøj

Barnesynet

Fr. Clausens Vænge

Børnefællesskaber

Gøngehuset

Barnesynet

Mariehøj

Læringsmiljøet, med fokus på eftermiddagen ml.
kl. 15 og 17

Mælkebøtten

Læringsmiljø

Troldehøj

Barnesynet, med fokus på legepladsen ml. kl. 12
og 14

Trørød Børnehus

Børns medbestemmelse, børneperspektiv og
børnefællesskaber

Tudsen

Læringsmiljøet ved overgang fra vuggestue til
børnehave

Ruderen
Ellesletten

Samspil og relationer i det pædagogiske
læringsmiljø

Fredsholm

Samspillet mellem barn/barn og barn/voksen

Kejlstruplund

Børnefællesskaber og den voksnes rolle

Sct. Georgs Gården

Barnesyn og børneperspektiv

Selvejende institutioner
Honningkrukken

Kommunikation og sprog

Myretuen

Tilrettelæggelse af et læringsmiljø i et børneperspektiv

Nærum Menighedsbørne- I vuggestuen: fokus på børnenes motoriske udhave
vikling
I børnehaven: fokus på den sociale udvikling for
gennem legen at styrke venskaber
Skovstjernen

Læringsmiljø med fokus på eftermiddagen

Skyttebjerg

Læringsmiljø med fokus på eftermiddagen

Vedbæk Børnehus

Opdeling af børnene og styrkelse af dialogen
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5. Tilbagemelding på øvrige temaer
Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at tilbagemelding på en række temaer
sker i Kvalitetsrapporten. Det er disse tilbagemeldinger, der fremgår af afsnit 5.

5.1. Lukning af venteliste for udefrakommende børn
I henhold til dagtilbudslovens § 28, stk. 2. kan ”Kommunalbestyrelsen …
beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner af
kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn fra kommunen.”
Da børnetallet har været stigende siden 2016, har Dagtilbudsområdet vurderet, at der er en risiko for, at kommunen ikke kan opfylde garantien om en
plads til alle kommunens egne børn.
Dagtilbudsområdet har derfor besluttet at lukke for optagelse af børn fra
andre kommuner, indtil det vurderes, at pasningsgarantien ikke er i fare.
Der har været enkelte udenbys søskendebørn til børn i kommunens dagtilbud,
for hvis familie det har været uhensigtsmæssigt, at der var blevet lukket for
opskrivning af udenbys børn.
Det er stadig muligt at få adgang til at booke en plads, hvis man er tilflytter til
kommunen, og børn bliver i henhold til dagtilbudsloven ikke udmeldt af det tilbud, de går i, ved fraflytning fra kommunen.
Børnehuset Mølleåen er undtaget fra lukning for udefrakommende børn, da
denne institution på grund af dens beliggenhed i betydelig grad er afhængig af
børn fra Lyngby Kommune for at blive fyldt op.

5.2. Antal børn i deltidspladser og kombinationspladser
Som konsekvens af den nye dagtilbudslov skal kommunen etablere muligheder for:
• deltidspladser for børn, hvis forældre er på barsel med en mindre søskende
• kombinationspladser for forældre med atypiske arbejdstider.
5.2.1. Deltidspladser
Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunen skal tilbyde 30 timers deltidspladser til børn, hvor forældre er på barsels- eller forældreorlov.
Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode. Retten til en deltidsplads gælder for allerede indskrevne børn og skal kunne etableres i alle
børnehuse. Kommunalbestyrelsen skal vedtage rammen for deltidspladser.
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Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at:
• En deltidsplads fastlægges til tidsrummet 8.45-14.45 alle hverdage
• Deltidspladser skal tilbydes i både kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt i kommunal og eventuel privat dagpleje
• Forældrenes takst for en deltidsplads fastlægges til 50 % af den relevante
takst (vuggestue, børnehave, skovbørnehave eller dagpleje) plus en forholdsmæssig reduktion af de resterende 50 % af taksten.
Ingen børn er indskrevet på en deltidsplads i Rudersdal Kommune pr. 1.
januar 2019.
5.2.2. Kombinationspladser/fleksibel pasning
Fra 1. juli 2018 skal alle kommuner tilbyde et kombinationstilbud til forældre,
der har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
Det kan eksempelvis gælde for familier, hvor begge forældre arbejder aften
eller nat og derfor kan have vanskeligt ved at få dækket behovet for pasning af
barnet ved en plads i dagtilbud. Det samme er tilfældet for enlige forsørgere.
Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud på nedsat tid kombineret med privat pasning af barnet – kaldet fleksibel pasning. Kommunen skal
yde tilskud til den fleksible pasning.
Kombinationstilbud kan benyttes til børn i alderen 24 uger til skolestart og må
ikke samlet overstige åbningstiden på 49 timer i et alderssvarende dagtilbud.
Kommunalbestyrelsen skal beslutte rammen for tilbuddet.
Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at:
• Tilskuddet til fleksibel pasning finansieres af budgettet for tilskud til privat
pasning
• Forældrenes takst for et kombinationstilbud fastlægges til 50 % af den relevante takst (vuggestue, børnehave, skovbørnehave eller dagpleje) plus en
forholdsmæssig reduktion af de resterende 50 % af taksten.
Ingen børn er indmeldt i et kombinationstilbud i Rudersdal Kommune pr. 1.
januar 2019.

5.3. Sprogvurdering af børn, der ikke går i institution
Det fremgår af dagtilbudslovens § 11, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig
for, at der gennemføres sprogvurdering af alle 3-årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud.
Dagtilbudsområdet opsøger og vurderer alle 3-årige børn, der ikke er optaget
i et dagtilbud.
På den baggrund blev ét barn sprogvurderet i 2018. Barnet blev vurderet til at
have brug for sprogstimulering og er efterfølgende indmeldt i daginstitution i
en anden kommune.
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38 familier er i 2018 blevet kontaktet med henblik på sprogvurdering af børn,
der ikke er optaget i dagtilbud. Forholdene for de 38 børn var som følger:
• 20 var tilmeldt dagtilbud, enten i egen eller anden kommune, men fremgik
ikke af oversigten på det tidspunkt, hvor barnet blev indkaldt til sprogvurdering
• 11 børn er udrejst og er derfor ikke sprogvurderet
• 1 barn er vurderet til at have behov for sprogstimulering. Barnet starter i
international institution i anden kommune
• 1 barn genindkaldes grundet sygdom
• 5 børn er indkaldt til sprogvurdering i vinteren 2019 og er endnu ikke vurderet.

5.4. Flygtningebørn i dagtilbud
De flygtningebørn, der i 2019 er indskrevet i daginstitution, har i gennemsnit
gået i daginstitution i minimum et år. Det mønster, vi ser aktuelt, er indskrivning af yngre søskende i samme børnehus som en ældre søskende. Det har
betydet en ændret indsats i daginstitutionerne, idet forældre og institution
allerede har et samarbejde at bygge videre på.
Det er fortsat opmærksomhed på understøttelse af børnenes sproglige udvikling.
Dagtilbudsområdet har fortsat et samarbejde med kommunens integrationsteam, men det er sjældent, der er behov for en koordineret indsats med deltagelse fra Dagtilbudsområdets side, da familierne allerede har erfaring med at
have børn i daginstitution.
Hvis der er behov for en indsats, sker det typisk på foranledning af barnets
sundhedsplejerske, på samme måde som når Dagtilbudsområdet samarbejder med Sundhedstjenesten om andre børn og familier.
I 2018 var der ti børn, som havde alder til skolestart i maj 2018. Bortset fra ét
barn havde alle børnene gået et til tre år i daginstitution og startede i skole
sammen med deres venner fra daginstitutionen.

5.5. Indberetninger om magtanvendelse
I 2016 godkendte Børne- og Skoleudvalget retningslinjer for magtanvendelse
på dagtilbudsområdet. Materialet om magtanvendelse blev udsendt til alle
områder og selvejende institutioner i oktober 2016. Der blev afholdt
temamøde i november 2016 for alle ledere, TR’ere og arbejdsmiljørepræsentanter, hvor materialet blev gennemgået. Materialet er endvidere sendt til de
private institutioner og puljeordninger.
I 2018 har Dagtilbudsområdet modtaget otte indberetninger om magtanvendelse. Alle indberetninger om magtanvendelse har omhandlet fastholdelse af
et barn af kort varighed for at forhindre, at det pågældende barn eller andre
børn kunne komme til skade.

50

Fastholdelsen har typisk bestået i at løfte et barn væk fra en konkret situation
eller ved at tage fat i barnets arm for at undgå, at barnet slog eller kastede
med ting.
Ved indberetning om magtanvendelse er der to forhold, der særligt er i fokus.
Det ene handler om, at man som ansat forholder sig refleksivt til situationen
og dermed får en opmærksomhed på, om en anden handling kunne have
været anvendt i den konkrete situation.
Det andet handler om som ansat at forholde sig til, hvordan man informerer
og samarbejder med forældrene i den konkrete situation, men også fremadrettet.
Dagtilbudsområdet har drøftet de konkrete sager med lederne. Ingen af
sagerne har ført til påtaler, men alene til drøftelser om eventuel anvendelse af
andre pædagogiske redskaber.

6. Fælles kommunale indsatsområder for
2019

6.1. Digital organisation
Digital organisation, herunder digitalt mindset, var et udviklingsfokus i D-planen 2018. I 2019 er det et implementeringsområde. Der arbejdes med implementeringen i forskellige sammenhænge.
Dagtilbudsområdet understøtter husenes arbejde gennem:
• Webinarer, der behandler forskellige områder, såsom datasikkerhed, pædagogisk anvendelse af iPads og anden teknologi
• IT-nøglemøder, hvor medarbejderne rustes til at opbygge en lokal digital
organisering i de enkelte børnehuse. Herudover arbejdes der med digital
pædagogisk inspiration
• Workshops for pædagoger og ledere i teknologianvendelse, herunder
anvendelse af iPads til kreativitet og science
• Undervisning og opfølgning i anvendelse af Acadre og OPUS for alle ledere
og afdelingsledere i de større børnehuse
• Intro til datasikkerhed og digital dannelse for alle pædagoger ved udskiftning af iPads i børnehusene
• Indgåelse og vedligeholdelse af databehandleraftaler, samt instruktion i sikker anvendelse af digitale redskaber.
Børnehusene arbejder lokalt med:
• Organisering af det digitale arbejde, vejlednings- og supportstruktur, herunder fordelingen af opgaver mellem IT-nøgle og daglig leder
• I børnehusene drøfter lederne på personalemøder og i MUS digitale kompetencer med medarbejderne, fx hvordan man anvender devices, hvilke
udfordringer der opstår, og om, hvorvidt medarbejdere eller institutionen
mangler særlige kompetencer.
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6.2. Teknologianvendelse
Område Hestkøb og Holte igangsætter begge projekter i 2019. Erfaringer fra
projekterne indsamles med særligt blik på børnenes deltagelse og betydningen for det pædagogiske arbejde med at anvende teknologi. Projekterne forventes delt med de øvrige dagtilbud i sidste halvdel af 2019.
I Område Hestkøb arbejdes der med at skabe pædagogiske rammer for nysgerrighed, eksperimenter og hands-on-læring med teknologier. Kodeordene
for projektet er børn og medarbejderes ”Teknologinysgerrighed, teknologikreativitet og teknologianvendelse”.
Projektet skal skabe erfaringer med at tage hånd om børnenes digitale dannelse med en producerende og kreativ tilgang. Der vil være blik for, hvordan
medarbejdernes pædagogiske og digitale mindset udvikles med afsæt i en
eksperimenterende og nysgerrig teknologianvendelse. Der anvendes en bred
vifte af teknologier fra robotter og elektriske kredsløb til mikroskoper og redskaber til kreativ leg og filmproduktion.
I område Holte er der fokus på teknologianvendelse og naturpædagogik. Formålet med projektet er at skabe erfaringer i skovbørnehavegrupperne i
område Holte med at undersøge naturen ved hjælp af forskellige teknologier.
Der arbejdes med videnskaben bag og med at give børnene et større kendskab til teknologi og dens praktiske og faglige brug. Projektet tager afsæt i
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

7. Dagtilbudsområdets opsamling på rammer
og prioriterede indsatser 2018
Børne- og Skoleudvalget skal ud fra de beskrevne rammer (eksempelvis
strukturer, Masterplanen, normeringer m.v.) og indsatser (eksempelvis kompetenceudviklingsmuligheder, digitale redskaber og bistand fra konsulentgruppen) forholde sig til, om udvalget ønsker at ændre på rammerne eller
indsatserne for at sikre, at dagtilbuddene kan opfylde den pædagogiske indholdsmæssige opgave, som er beskrevet i dagtilbudsloven.
Dagtilbudsområdet har som opsamling gennemgået de tilbagemeldinger, der
er via pædagogisk tilsyn, øvrige tilsyn, forældretilfredshedsundersøgelse, børnehusenes indsatser og personalets trivselsundersøgelse fra november 2018.
Generelt understøtter organisationen, de fysiske rammer, kompetenceforholdene og samarbejdet, de krav, loven stiller til det pædagogiske arbejde.Dagtilbudsområdet har derfor valgt alene at fokusere på fire forhold, som fremgår
nedenunder.
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7.1. Masterplanen som styringsredskab for planlægning af
pladser og de fysiske rammer
Der er behov for flere pladser. Kommunalbestyrelsen har besluttet to forhold,
som kan have indflydelse på, hvor disse pladser skal findes. Skolestrukturdebatten kan som det ene få indflydelse på, om der bliver ledige fysiske rammer
til daginstitutionsbrug.
Arealreduktionskravet kan som det andet få indflydelse på, hvordan behovet
for nye pladser og eventuelle flytninger af eksisterende daginstitutioner skal
inddrages i den kommende debat om ”Masterplan 2020”.
Prioritering af Masterplanens projekter for 2020 bliver behandlet af Børne- og
Skoleudvalget d. 16. marts 2019 og via budgettet for 2020-2023. Revision af
Masterplanen er planlagt til efteråret 2019, hvor arealreduktioner og resultat
af skolestruktur medtages.

7.2. Pædagogandel og ressourcer
Børne- og Skoleudvalget har siden 2007 forfulgt ønsket om højere pædagogandel og flere personaleressourcer. Siden 2007 er pædagogandelen øget fra
ca. 50 % til 68 %.
Forældretilfredshedsundersøgelsen understøtter dette tiltag ved at pege på
ønsket om flere ressourcer.
Det samme gør personalets trivselsundersøgelse fra november 2018, hvor de
ansatte peger på mere tid til det pædagogiske arbejde og flere pædagoger.

7.3. Det tværgående samarbejde
I forbindelse med revitaliseringen af inklusionsindsatsen peges der på behovet for nye typer af specialpladser på dagtilbudsområdet, samtidig med at der
er fokus på de økonomiske udfordringer for specialområdet. Dagtilbudsområdet vil i løbet af 2019 fremlægge forslag til ændringer, der kan imødekomme
disse ønsker inden for den økonomiske ramme.

7.4. Dagtilbudsreformen
Det fremgår af Dagtilbudsområdets fireårige udviklingsplan, at den centrale
opgave de kommende år er at sikre en implementering af alle reformens
mange elementer.
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8. Opgaveliste
Ud over de beskrevne projekter og indsatsområder eller i forbindelse med
disse har Dagtilbudsområdet løst en række større opgaver, som har betydning
for området. De er oplistet her.

Opgaver

Bemærkning

Dagtilbudsreform

Planlægning af udmøntning og implementering,
udarbejdelse af materialer m.v.

Etablering af nye daginsti- Egebakken
tutioner
Firkløveren
Den Grønne Ært
Økonomi

Ny ressourcetildelingsmodel
Besparelser

GDPR

Introduktion til Acadre til alle ledere
Gennemgang af datasikkerhed
Databeskyttelse i Dagtilbudsområdet

Renovering og ombygning Vedligehold og opgradering af produktionskøkkener
Inklusion

Fortløbende understøttelse af inklusionsindsatsen
og af TIFO-struktur

Sygefravær

Fortsat indsatsområde

Institutioner

Støtte til flere børnehuse til faglig/ledelsesmæssig
opkvalificering
Køb af Flintehøj

Private institutioner

Møde og information om dagtilbudsreform

Kommuneprojekt

Samarbejde om kompetenceudvikling i forbindelse
med dagtilbudsreformen

Frokostafstemning

Afstemning blandt alle forældre om frokostordning
Omlægning af udkørsel

Dagtilbudsreform

Deltagelse i arbejdsgrupper vedr. udarbejdelse af
nationale materialer
Udarbejdelse af vejledningsmateriale tilpasset
Rudersdal Kommune
Informationsmøder med alle ansatte på dagtilbudsområdet
Kompetenceforløb for alle ledere, pædagoger,
dagplejere og medhjælpere
Udarbejdelse af dagsordenssager til BSU i forbindelse med Dagtilbudsreformen

Overgang fra børnehave
til skole

Oprettelse af ny naturvejlederstilling til at understøtte fokus på natur, udeliv og science i overgangen
Revidering af Den Gode Overgang
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Koordinering

Ansættelse af PAU-elever for fire områder i kommunen
Antal pædagogstuderende i tre områder i kommunen
Videreformidling af nye regler og vejledninger for
både PAU-elever og pædagogstuderende
Intromøde til nye PAU-elever

Kompetenceudvikling

Dagtilbudsområdet tilrettelægger og afholder:
Temadage om pædagogisk teknologi
Temadage for sprogkoordinatorer
Temadage for inklusionspædagoger
Temadage for IT-nøgler og ledere
Webinarer
Workshops for pædagoger
Praktikvejlederkursus
Ressourceteamuddannelse
Anvendelse af Hjernen & hjertet
OPUS-personalemappe
Acadre, notatpligt og datasikkerhed

System- og enhedsunder- Administration og support af 550 iPads
støttelse
Platformsunderstøttelse: Hjernen & Hjertet,
BørneRuden, Office 365
Masterplan

Udarbejdelse af diverse materialer til politikere og
arbejdsgrupper
Understøttelse af områdeinstitutioner, som bygger
nye børnehuse eller renoverer, med organisering
og praktisk assistance
Ombygning af Honningkrukken
Mindre renovering af Søvej
Etablering af midlertidige vuggestuepladser i kommunen

9. Udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne i Område MED
Tråden fra den fire årige Udviklingsplan, som blev godkendt af BSU i januar
2019, og til Kvalitetsrapporten for de kommende to år, er tydelig. Dagtilbudsreformen er i fokus for alle i ansatte og ledere i området, og det fremgår tydeligt via beskrivelsen af rammerne for områdets opgave, at der er fokus på at
understøtte implementering af reformens mange elementer. Det er godt, at
planlægningshorisonten for implementering er fem år. Det sikrer, at der kan
implementeres i bund.
De materialer, der er udarbejdet til at støtte det pædagogiske arbejde og til at
skabe en evalueringskultur i alle børnehuse, er allerede i brug, og er en stor
hjælp for alle til at sikre, at alle lovens krav opfyldes. Det er vigtigt at sikre, at
disse opgaver har et passende leje, så tiden til personalets kerneopgave med
børnene anvendes mest hensigtsmæssigt.
Vi har støttet, at forvaltningen afsætter store beløb af den fælles kompetencepulje til uddannelsesforløb for alle medarbejdergrupper. Det er vigtigt for os,
at alle kan medvirke til at løfte den nye pædagogiske opgave i børnehusene og
i dagplejen.
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Masterplanen er fortsat et væsentligt dokument, som vi sætter stor pris
på. Den beskriver en langsigtet planlægning for de fysiske rammer, også
når børnetallet stiger, hvilket sikrer, at vi kun i en kort periode skal have
mange børn indskrevet i de eksisterende børnehuse. Og den giver sikkerhed i ansættelsen og bedre fysiske rammer at arbejde i.
Der er ingen tvivl om, at vi alle både kommunalbestyrelse, ledelse og
ansatte har fælles ambitioner om at dagtilbudsområdet kan løse den
pædagogiske opgave på et højt kvalitativt niveau. Når BSU skal drøfte de
eksisterende rammer, vil medarbejderrepræsentanterne derfor opfordre
til, at man også i de kommende år sikrer et fortsat fokus på såvel højere
andel af pædagoger til at udføre det pædagogiske arbejde som tilførsel af
ressourcer. En høj andel af pædagoger og gode kompetenceudviklingsmuligheder medvirker også til at kunne tiltrække pædagoger til kommunen.
Morten Frimann Larsen
Næstformand
Område Med Dagtilbudsområdet
FTR for FOA Jens Nybo Rasmussen har ønsket at det tilføjes, at det ikke er
en enig medarbejderudtalelse, idet FOA ikke er enig i den sidste sætning.
Han ønsker i stedet at udtale:
FTR for FOA opfordrer derfor til, at man også i de kommende år sikrer et
fortsat fokus på såvel kompetenceudvikling af de ansatte samt tilførsel af
ressourcer. Dette vil medvirke til at kommunen vil kunne tiltrække højt kvalificeret personale.
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