
11. november 2019

Dagtilbudsområdet
Dagtilbudsområdet 
administration

Referat fra årligt møde mellem 
Dagtilbudsområdet og de private institutioner

Dato: Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 17.00 – 19.00

Tilstede: 

Rønnebærhuset: Eva Hermansen/leder og 
bestyrelsesrepræsentant 

Tryllefløjten: Laila H. Sørensen/leder og
bestyrelsesrepræsentant

Midgård: Vera Vester/leder og 
Rosalone Pamer/medarbejder

Gøngehesten: Pernille Colding /leder

Vængebo: Majbrit Vick/leder og bestyrelsesrepræsentant

PPR-leder: Stine Wennemoes Lundbak

Dagtilbudsområdet: Kirsti Schou Tornøe/kst. Dagtilbudschef og 
Jakob Vilstrup/special konsulent (referent). 

1. De private institutioners samarbejde med PPR
PPR-leder Stine Wennemoes Lundbak deltog under punktet. 
Stine oplyste, at det var aftalt, at Majbrit fra Vængebo er kontaktperson til 
PPR, så materiale fra PPR sendes til Majbritt, som videresender til de private 
institutioner. 
Endvidere orienterede Stine om, at der udover psykologer, logopæder, 
fysioterapeut og ergoterapeut, også er ansat to PPR- konsulenter som kan give 
sparring og supervision til institutionerne. 

Vængebo spurgte til om der er forskel i serviceniveauet til de private 
institutioner og de kommunale/selvejende institutioner.  Stine oplyste, at 
serviceniveauet er det samme til alle institutioner, PPR tager udgangspunkt i 
barnet.
Generelt oplever institutionerne en god dialog med PPR. 

Stine kan kontaktes på mail: slun@rudersdal.dk 

Formanden for Vængebo spurgte til overlevering i forbindelse med skolestart. 
Han havde oplevet manglende overlevering i forbindelse med eget barn.
Kirsti fortalte, at i de kommunale og selvejende institutioner gennemføres 
sprog- og dialogvurderinger som, efter samtykke med forældrene, videregives 
til barnets skole. I de kommunale og selvejende institutioner er det leder der 
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vurderer, for hvilke børn det kunne være relevant med et overleveringsmøde. 
Et overleveringsmøde foreslås og aftales med forældrene til en samtale i god 
tid inden skolestart. 
Det er den enkelte institution, som tager kontakt til skolerne i forbindelse med 
overlevering. For de private er det også institutionerne, der skal tage kontakt 
til skolerne.

Vedlagt referatet er det materiale, som de kommunale og selvejende 
institutioner bruger til overlevering, både i forhold til enkelt børn og 
børnegrupper. 

2. Udbetaling af tilskud og procedure 
På baggrund af henvendelse fra LDD har Dagtilbudsområdet revideret 
proceduren.

� Fremrykning af indsendelse af lister til d. 2. i måneden (i dag er det d. 10.)
� Oplysning om madordning for hvert barn skal fremgå af listen, hvis der er 

en forældrearrangeret madordning (NYT)
� Udbetaling af tilskud omkring d. 10. i måneden (i dag er det ca. d. 25.)

Så det vil altså være muligt at forbedre likviditeten med ca. 14. dages tidligere 
udbetaling.
En forudsætning for denne tidlige udbetaling er, at alle institutioner 
fremsender de relevante lister og oplysninger d. 2. i måneden.

Jakob Vilstrup orienterede endvidere om, at Dagtilbudsområdet undersøger 
muligheden for at frafalde krav om driftsgaranti. Baggrunden er, at 
Dagtilbudsloven er ændret, så kommunen kun kan kræve 14 dages 
driftsgaranti.

Bestyrelserne vil blive orienteret, hvis det bliver lavet om.

3. Pædagogisk læreplan og virksomhedsplan

Pædagogisk læreplan
Kirsti orienterede om materiale til institutionernes udarbejdelse af en 
pædagogisk læreplan.  
Ministeriet har udarbejdet en skabelon til den pædagogiske læreplan. 
Dagtilbudsområdet opfordrer til, at denne skabelon anvendes, da den 
indeholder de lovmæssige krav til udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan. 
Læreplanen skal være færdig senest 1. juli 2020. Læreplanen skal være 
tilgængelig på hjemmesiden.
 
Der ligger et link på kommunens hjemmeside, under informationer til private 
institutioner. 
https://www.rudersdal.dk/private-institutioner
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Virksomhedsplan
De private institutioner skal aflevere en virksomhedsplan. Oplysninger i 
virksomhedsplanen skal opdateres hvert år i januar måned. 
Det er op til den private institution om man vil udarbejde virksomhedsplanen 
som et samlet dokument eller lægge oplysningerne på hjemmesiden. 
Uanset valg af løsning, skal den private institution sende en orientering til 
Dagtilbudsområdet, når oplysningerne er tilgængelige. Frist for opdatering er 
inden udgangen af januar måned. Benyt mail: dagtilbud@rudersdal.dk 

Der skal IKKE længere laves Årsrapport, det er afløst af den pædagogiske 
læreplan. 

4. Eventuelt.

Areal og børnetal
Det blev bl.a. drøftet hvordan sammenhængen er mellem institutionens areal 
og det godkendte børnetal. Det blev pointeret, at det godkendte børnetal er et 
maksimalt børnetal og ikke et gennemsnitstal. Hvis institutionerne har 
spørgsmål til deres godkendte børnetal er de altid velkomne til at kontakte 
Dagtilbudsområdet.

Vikardækning og kompetenceforløb
Sidste år orienterede vi om vikardækning når Faglige fyrtårne deltog i 3 dages 
læringsforløb eller et diplommodul i forbindelse med reformen. 
Vi har besluttet at dette også gælder ved lederes deltagelse i 3 dages forløb. 

Ledere
3 dages læringsforløb 22,5 vikartimer

Faglige fyrtårne
Diplommodul 40 vikartimer
3 dages læringsforløb 22,5 vikartimer

Ministeriet kræver dokumentation for vikarforbruget. Blanket til udfyldelse 
medsendes referatet. 
Udfyldt blanket skal sendes til Dagtilbudsområdet senest 20-12-2019. Benyt 
mail: dagtilbud@rudersdal.dk 


