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Dagsorden for mødet
1. Velkommen til IR møde og præsentation
Ved formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen
Referat
Daniel indledte med at ønske velkommen, hvorefter det var rundvisning i
børnehuset.
2. Velkommen til Område Holte og Søvej
Referat
Områdeleder Vibeke Kjær-Sønderbæk fortalte om område Holte, som består af
ni børnehuse.
Tre af børnehusene er naturhuse, en som ren børnehave og to som 0-6 års
institutioner med almindelige vuggestuer og børnehaven som naturbørnehave.
To børnehuse er idrætscertificerede.
To af husene i området, Egebakken og Skovlyhuset er i gang med om- og
udbygning.
Den fælles pædagogiske indsats i område Holte omhandler
forældreinddragelse, hertil har husenes også et eget indsatsområde.
Indsatsen i området igangsættes med et fælles forældremøde for alle forældre
i område Holte.
Området har en naturvejleder ansat, som understøtter børnehusenes arbejde
med natur, science og udeliv.
Daglig leder i Søvej, Pernille Blom fortalte bl.a. om, hvordan Søvej arbejder
med årshjul for pædagogiske projekter og anvender interviews med børnene
til at evaluere projekter.

3. Budgetarbejdet 2020, herunder prioritering af Masterplans
projekter
Daniel E. Hansen vil fortælle om, hvor langt i budgetprocessen
Kommunalbestyrelse og forvaltning er pt.
Børne- og Skoleudvalget har den 13. marts drøftet ønsker til prioritering
af Masterplansprojekter, som skal indgå i budgetforhandlingerne for
2020.
Institutionsrådet skal drøfte budgetsituationen for 2020.
Referat

2/5

Daniel fortæller, at i forhold til den kommende budgetproces afventer
kommunen forhandlingerne mellem KL (Kommunerne Landsforening) og
Finansministeriet om rammen for kommunernes økonomi.
Hvis budgetsituation ændrer sig mere end forventet, vil Daniel gerne indkalde
til et ekstraordineret møde i dette forum. Der aftales, at bestyrelserne vil
modtage skriftlig orientering om budgetsituationen, og om der indkaldes til
møde inden eller efter sommerferien.
BSU har på mødet den 13.3.19 indledt drøftelserne om Masterplanen og
prioriteringer.
Se beskrivelse af sagen:
https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2019/dagsorden-med-vedtagelser-31
Institutionsprognosen for viser et fortsat behov for flere pladser. Konkret ses
der på muligheder i Birkerød/Bistrup og Nærum/Vedbæk/Holte området.
Daniel udtrykker en forventning om, at der i forbindelse med arbejdet med
skolestruktur og arealreduktioner kan frigives m2 til dagtilbudsområdet.
Bestyrelsesformændene udtrykker et ønske om midler til nybygning men også
til renovering.
På spørgsmål om bestyrelsernes involvering i Masterplanen, svarer Dorte, at
Masterplanen blev revideret og godkendt i april 2018. Sker der ændringer ud
over godkendte forhold i Masterplanen, vil de involverede bestyrelser blive
involveret. Det forventes, at vi afventer skolestrukturdebatten og at ny revision
af Masterplanen først vil blive aktuel i 2020 eller 2021.
Bestyrelsesformændene udtrykker et stort ønske om bedre normeringer men
også et højere lønniveau. Ligeledes, at politikerne er opmærksomme på, at
efterårets forældretilfredshedsundersøgelse kun viser tilfredsheden under de
nuværende forhold.
Daniel fortæller, at pædagogandelen er hævet over de seneste år, men
udtrykker også forståelse for ønsket om bedre normeringer.
Dorte Bloch orienterer om nuværende forhold, hvor området har lønsum til 68
% pædagoger. Endvidere tilbyder vi kompetenceudvikling, og er
opmærksomme på at tilbyde erfarne medhjælpere en merit uddannelse til
pædagog. Rekruttering af pædagoger er vanskelig også for andre kommuner i
hovedstadsregionen.
Bestyrelsesformændene pointerer vigtigheden i, at BSU forholder sig til
behovet for, at både normering og lønniveau hæves.

4. Skolestruktur
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§ 17, stk. 4 udvalget om skolestruktur skal den 26. marts aflevere deres
arbejde med en række anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget.
Daniel E. Hansen og formand for skolestrukturarbejdet Jens Darket vil
orientere om arbejdet i skolestrukturudvalget.
Referat
Daniel orienterede om processen vedr. skolestruktur og opgaveudvalgets
sammensætning og arbejde.
Opgaveudvalget har d. 26.3.19 afleveret 10 anbefalinger til en styrket
skolestruktur og bedre udskoling til kommunalbestyrelsen. Til det kommende
BSU-møde i maj, fremlægger Skoleområdet modeller ud fra de kriterier,
anbefalingerne indeholder. Sagen genoptages på BSU’s møde i juni. Der
planlægges med en formel høringsperiode fra juni til efter sommerferien. Der
planlægges afholdt borgermøder.
Skolestrukturudvalgets 10 anbefalinger er vedhæftet referatet.
Link til side om skolestruktur:
https://www.rudersdal.dk/nyskolestruktur
5. Evt.
Mødested til det kommende møde den 22. august 2019 bliver i Den
Grønne Ært.
Referat
Dorte Bloch orienterede om en teknisk fejl hos Rambøll i deres system
Hjernen&Hjertet. Fejlen medførte, at 123 børns data fra dialogprofilen blev
arkiveret i en journalsag i Esbjerg Kommune. Ingen i Esbjerg Kommune har læst
børnenes data, og fejlen er nu rettet. Alle de data, som var overført til Esbjerg
Kommune, er fjernet, og Rambøll har garanteret, at fejlen ikke kan ske igen.
Dagtilbudsområdet vælger, selvom der ikke er sket databrud, at sende
informationsbrev til de 123 børns forældre.

6. Møder i de to formandsgrupper
6.a. De kommunale
Referat

6.b. De selvejende
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Referat fra mødet i den selvejende gruppe:
Nærum Menighedsbørnehaves nye leder startede i marts ’19. Børnehuset skal
udvides, og skal genhuses i byggeperioden. Byggeprojektet har medført, at
nogle forældre har valgt at flytte til anden institution.
Honningkrukkens ombygning forventes færdig til sommer. Børnehuset valgte
at blive i huset under ombygningen, og med leder og medarbejdernes indsats
har ombygningen gået over al forventning.
Områdeinstitutionen Ruderen orienterede om, at der har været en del
udskiftning i Keilstruplund. Ny leder har skabt ro og igangsat en indsats ift. den
pædagogiske praksis. Ruderens institutionsbestyrelse har igangsat et
samarbejde med de enkelte børnehuses bestyrelser om bedre udnyttelse og
forståelse af at være en del af Ruderen som områdeinstitution.
Myretuen har over tid arbejdet med en mindre strukturændring grundet
ændret sammensætning af antal vuggestue- og børnehavebørn. Bestyrelsen
gennemgår beregninger vedr. institutionens husleje.
Referat fra mødet i den kommunale gruppe:
Intet til referat.
Venlig hilsen
Daniel E. Hansen
Formand for Børne- og Skoleudvalget

5/5

