Referat fra Institutionsrådsmøde den 3. marts 2020

5. marts 2020
Dagtilbudsområdet
Sagsbehandler:
Anders Brems Rasmussen
abra@rudersdal.dk

Emne/udvalg

Institutionsrådet for dagtilbudsområdet

Mødested

Trørød børnehus, Kohavevej 72, 2950 Vedbæk

Mødedato

3. marts 2020

Mødetidspunkt

Kl. 17.00 – 20.00

Bemærkninger

Vi beder jer melde afbud senest den 27. februar, hvis I ikke deltager i mødet.
Ved afbud benyt kalenderinvitation i Outlook.

Medlemmer

Afbud

Alle formænd for de kommunale områdeinstitutioner og selvejende institutioner,
dagplejen og Rudegårds Alle
Formanden for Børne- og Skoleudvalget som formand for IR
Børne- og Skoleudvalgets medlemmer deltager i mødet
Direktør Henning Bach Christensen
Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe
Bestyrelsesformændene for Rudegårds Allé, Skyttebjerg, Honningkrukken,
Dagplejen, Hestkøb og Holte.
Jakob Kjærsgaard, Kristine Thrane, Maiken Andersen, Trine Dybkjær og Jens
Darket fra Børne- og Skoleudvalget.

Deltagere

Chef for Sundhedstjenesten Annette Nordgaard, Børn og familiechef Helene
Thorn, kommunale områdeledere og selvejende ledere

Referent

Administrativ chef Anders Brems Rasmussen, Dagtilbudsområdet

Dagsorden for mødet
1. Velkommen til IR møde
Velkommen samt præsentation af de tilstedeværende ved Daniel E.
Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.
Referat:
Daniel E. Hansen bød velkommen, og de tilstedeværende præsenterede
kort sig selv.
2. Velkommen til Område Bøgebakken og Trørød børnehus
Område Bøgebakkens formand Jill Haines Christiansen og områdeleder
Jonas Feldbæk Nielsen

Referat:
Daglig leder Anne-Dorthe Underbjerg for Trørød Børnehus orienterede
om børnehuset og organiseringen af det pædagogiske arbejde, herunder
hvordan der arbejdes med at skabe små miljøer i et stort børnehus.
3. Sundhedsprofilen for børn og unge i Rudersdal kommune
I forbindelse med Sundhedstjenestens faste undersøgelse af børn og
unge, indsamler de data på børnenes fysiske og psykiske sundhed og
trivsel. Disse data samles en gang årligt til to rapporter. Dels en rapport
som består af en samlet Sundhedsprofil vedrørende spædbørn, samt
skolebørn på 0., 6. og 8. klassetrin og dels en Udskolingsprofil om de
ældste skoleelever på 9. klassetrin.
Chef for Sundhedstjenesten Annette Nordgaard vil fortælle om
resultaterne, primært for aldersgruppen fra spædbørn til 0. klasse.
 Plenumdrøftelse om hvilke overvejelser resultaterne giver anledning
til og hvordan kan bestyrelserne arbejde med dette?
Referat:
Annette Nordgaard orienterede om resultaterne fra Sundhedsprofilen og
besvarede enkelte spørgsmål hertil. Slides vedhæftes referatet.
4. Ny inklusionsstrategi ”Læring og trivsel for alle”
1. Børne- og Skoleudvalget har godkendt en ny inklusionsstrategi,
”Læring og Trivsel for alle” som en af flere anbefalinger fra Sårbare
Børn- og Ungeudvalget.
Direktør Henning Bach Christensen og Børn og familiechef Helene
Thorn og fortæller om den nye inklusionsstrategi.
https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/pdf/bilag/7d07dbe6-6cb74e8c-af84-73afb36a0b25?redirectDirectlyToPdf=false
2. Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe vil fortælle om inklusionspraksis
på Dagtilbudsområdet.
3. Drøftelser om bestyrelsernes rolle i den nye inklusionsstrategi.
 Involvering af forældre er helt centralt for at skabe gode
inkluderende læringsmiljøer for alle børn.
 Hvordan kan bestyrelserne arbejde med dette?
Sagen genoptages også på et kommende møde.
Referat:
Henning Bach Christensen orienterede om Sårbare Børn- og
Ungeudvalgets arbejde og anbefalinger, og Helene Thorn uddybede
elementerne i den nye inklusionsstrategi. Kirsti Schou Tornøe fortalte
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om den nuværende inklusionsindsats på Dagtilbudsområdet,
herunder især inklusionspædagogernes arbejde. Hun besvarede en
række spørgsmål og refleksioner fra bestyrelsesmedlemmerne.
Dagtilbudsområdet har arbejdet med inklusion siden 2010 og drøfter
aktuelt på ledelsesniveau, hvordan den nuværende indsats kan
forbedres og tilpasses til den nye inklusionsstrategi.
Slides vedhæftes referatet.
Der var herefter ca. 10 minutters diskussion ved bordene, og der blev
bl.a. fremført følgende i den efterfølgende plenumdiskussion:
 Inklusionsbegrebet har desværre fået en negativ klang, så meget
kan vindes ved at fremhæve det store positive arbejde der laves.
 Opfordring til, at bestyrelserne laver en miniafdækning i hvert
enkelt hus om deres oplevelser med inklusionsarbejdet.
Forældrenes erfaringer kan fødes opad i systemet. Det kræver
meget tid for både personale og forældre at oversætte
inklusionsindsatsen til forældrene.
 Pædagogerne kan i højere grad opfordre forældre til at arrangere
legegrupper for bestemte børn, da forældrene ikke nødvendigvis
er opmærksomme på, hvor det kan have stor værdi.
 Forældrene har en vigtig rolle som rollemodeller over for alle
børn, fx kan de hilse på andre børn, når de henter og bringer,
hvilket bidrager til, at børnene føler sig set og anerkendt.
Bestyrelsesmedlemmerne og lederne udvekslede herudover en
række erfaringer omkring forældresamarbejdet.
5. Evt.
Forslag til mødested til det kommende møde den 22. april.
Referat:
Dagtilbudsområdet finder et sted.
Der blev spurgt til beredskab til Corona-virus. Kirsti Schou Tornøe nævnte,
at man skal være opmærksom på at have en god hygiejnepraksis og
henviste i øvrigt til den information, som er sendt ud til forældrene på
Børneruden den 28. februar. Dagtilbudsområdet udsender løbende
information og henviser endvidere til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsommesygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
Opfordring til alle at tilmelde sig arbejdsgruppe på intranettet
For at lette bestyrelsens arbejdsgange, har vi på kommunens intranet
oprettet en arbejdsgruppe for Institutionsrådet. I denne grupper samler vi
alle dagsordener, referater mm. På den måde har vi alle dokumenter
samlet et sted og I (og eventuelle kommende medlemmer) vil altid kunne
tilgå dem. Samtidig er der også mulighed for at skrive beskeder i gruppen,
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hvis man har information, der skal ud til alle medlemmer. Når der lægges
nye dokumenter i gruppen, informeres I på mail.

6. Møde i de to bestyrelsesgrupper
Referat:
 De kommunale forældrebestyrelser
Kun bestyrelsen for Birkehaven var repræsenteret. Bestyrelsen har bl.a.
drøftet sommerferielukning og planlægger at holde lukket i hele området
i to uger med undtagelse af sampasning i det hus, hvor der er flest børn
med behov for pasning. Bestyrelsen har også drøftet brugen af iPads og
telefoner i husene, herunder hvad personalet kan vise for børnene i
dagligdagen. Frokostordningen er også blevet vendt i bestyrelsen samt
den aktuelle situation med pres på pladserne i Birkerød Nord.
 De selvejende institutionsbestyrelser
De tilstedeværende bestyrelsesformænd og ledere drøftede bl.a. at man
som bestyrelse også kan hjælpe til i formidlingen af indsatser i
institutionen, som fx at være den gode rollemodel ved at hilse
goddag/farvel, støtte ens barn i selvhjulpenhed mm.
De blev også delt tips og ideer til, hvordan forældre kunne få bedre
kendskab til hinanden, fx ved, at der på børnenes garderobeplads også
stod forældrenes navne ved siden af billedet af barnet.

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