
 

  

8. oktober 2018 

 

Sagsbehandler: 

Kirsti Schou Tornøe 

Mobil 72 68 43 31 

Mail krto@rudersdal.dk 

 

Dagtilbudsområdet 

Dagtilbudsområdets 

administration 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

 

Referat fra årligt møde mellem private daginstitutioner og 
Dagtilbudsområdet 

 

Dato: tirsdag 2. oktober 2018, kl. 17.00 – 19.00 

 

Tilstede:  

Rønnebærhuset:  Eva Hermansen/leder 

   Pia Andersen/bestyrelsen 

Tryllefløjten:   Laila H. Sørensen/leder 

   Nina H. Pedersen/stedfortræder 

Lise C. Nielsen/bestyrelsen 

Midgård:  Vera Vester/leder 

   Rosalone Pamer/medarbejder 

Montessori:  Marianne Rasmussen/leder 

   Peter Francati/bestyrelsen 

Gøngehesten:  Pia Høiberg/leder 

   Pernille Colding-Jørgensen/souschef  

   forældrerepræsentant/bestyrelsen 

Vængebo:  Majbrit Vick/leder 

   Rasmus Jacobsen/bestyrelsen 

   Nicolai Marti-Beckmann/Børneringen 

   Marie Dahl/Børneringen 

Dagtilbudsområdet:  Dorte Bloch Olsen/dagtilbudschef  

   Kirsti Schou Tornøe/pædagogisk chef (referent)  

 

 
1. Dagtilbudsreformen og dens konsekvenser for de private institutioner 

Dorte Bloch Olsen og Kirsti Schou Tornøe gennemgik hovedpunkterne i 

reformen. Oplæg er vedhæftet referatet.  

Vejledning og ramme for den pædagogiske læreplan er under 

udarbejdelse,  de private institutioner er velkomne til at anvende rammen.  

Materialet sendes, når det er klart.  

 

Materiale til det videre arbejde med den pædagogiske læreplan:  

https://www.emu.dk/omraade/dagtilbud  

 
2. Førstehjælpskurser til de private institutioner  

Ministeriet har afsat puljemidler som den enkelte kommune kan 
søge. Da den administrative opgave, herunder regnskabsaflæggelse 
er omfattende, har Dagtilbudsområdet valgt ikke at ansøge puljen.  
I stedet tilbyder Dagtilbudsområdet de private institutioner et 
tilsvarende beløb som de kommunale og selvejende institutioner 
kan modtage, hvis de søger forvaltningen. Beløbet er på ca. kr. 1.600 
pr. institution.  

https://www.emu.dk/omraade/dagtilbud
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Ønskes beløbet, sendes følgende til Dagtilbudsområdet: 

 Navn på kursusudbyder, pris og dato for afholdelse.  
Institutionerne kan godt gå sammen om afholdelse af kursus, det 
ændrer ikke på beløbets størrelse.  

 
3. GDPR og ophør af muligheden for at bruge den kommunale licens til 

Hjernen og hjertet 

Grundet reglerne om datasikkerhed, kan Dagtilbudsområdet ikke længere 

tilbyde de private at anvende sprog- og dialogvurderingerne i Hjernen og 

Hjertet.  Som kompensation for at denne mulighed ikke længere er mulig, 

øges det årlige tilskud med ca. kr. 270 pr. barn.  

Der er intet krav om, at institutionerne skal anvende et digitalt system .  

Det er dog fortsat et krav om redegørelse for sprogvurdering af 3årige 

børn.  

Institutionernes adgang til Hjernen og Hjertet stopper d. 1.12.2018.  

 

4. Kompetenceforløb  

Alle institutioner har tilmeldt sig på 3dages læringsforløb eller diplom for 

hhv. ledere og faglig fyrtårn (pædagog). Dagtilbudsområdet ved ikke 

endnu, hvornår forløbene afvikles. Institutionerne får besked, når dato 

kendes.  

  

5. Evt. 

Tryllefløjten spørger til, om de kan få kontaktoplysninger på de 

medarbejdere fra PPR, som er tilknyttet den enkelte private institution.  

Ligeledes oplever flere af institutionerne, at PPR ikke er bekendt med 

anvendelse af sikker mail, og derfor sender breve mv. med almindelig post.  

Kirsti kontakter PPR ift. ovenstående. Besked om ovenstående er formidlet 

til leder af PPR.  

 

 

 

 

 

 


