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Emne/udvalg Institutionsrådet for dagtilbudsområdet 

Mødested Vuggestuen Den Grønne Ært, Trørødkollegiet 21, 2950 Vedbæk 

Mødedato 1.oktober 2019 

Mødetidspunkt Kl. 17.00 – 20.00 

Bemærkninger 
Vi beder jer melde afbud, hvis I ikke deltager i mødet 

Ved afbud benyt kalenderinvitation i Outlook. 

Medlemmer 

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 

Kst. Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornø 

Referent Administrativ chef Anders Brems Rasmussen, Dagtilbudsområdet 

 

Afbud: Jakob Kjærsgaard/BSU, Kristine Thrane/BSU, Thomas Sagild/Vedbæk 

børnehus 

 

Dagsorden for mødet 
 

1. Velkommen til IR møde   
Ved formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen 

 

Referat: 

Daniel E. Hansen bød velkommen. 

 

2. Velkommen til Område bøgebakken og vuggestuen Den Grønne Ært  
Område Bøgebakkens formand Jill Haines Christiansen og områdeleder 

Jonas Feldbæk Nielsen samt præsentation af de tilstedeværende ved 

Daniel E. Hansen, formand for Børne og Skoleudvalget. 

 

Referat: 
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Jill Haines Christiansen og Jonas Feldbæk Nielsen orienterede om Område 

Bøgebakken, samt om områdets indsats for at højne antal ansatte 

pædagoger. Deltagerne præsenterede sig selv. 

  

3. Budgetforslag 2020 til 2023 
På grund af Folketingsvalget er alle forhandlinger om de kommunale 

budgetter flyttet. Rudersdal Kommune forventer først at kunne sende 

budgetforslaget i høring den 27. september. Budgetforslag udsendes til 

alle formænd, så snart Dagtilbudsområdet har modtaget det.  

 

Det betyder, at frist for aflevering af høringssvar fra bestyrelserne er den 

10. oktober kl. 10.00.  

Høringssvar sendes til dagtilbud@rudersdal.dk  

På mødet vil Daniel E. Hansen fremlægge den aktuelle situation omkring 

budgettet, samt de forhold som Børne- og Skoleudvalget er særligt 

optagede af. Der er mulighed for at drøfte budgetforslaget på mødet, 

således at bestyrelserne er bedre rustet til at sende høringssvar. 

 

Referat: 

Der var opfordring til en længere høringsfrist ved det næste 

budgetforslag. Høringsprocessen til Budget 2020 har været komprimeret 

pga. folketingsvalg og sen økonomiaftale.  

Daniel E. Hansen gennemgik kort hovedpunkter i budgetforslaget og nye 

tiltag på Børne- og Skoleudvalgets område og besvarede sammen med 

øvrige udvalgsmedlemmer spørgsmål hertil. Budget 2020 indebærer ikke 

nye besparelser på Dagtilbudsområdet. Børne- og Skoleudvalget glæder 

sig til at modtage høringssvar.  

Enkelte bestyrelsesformænd udtrykt ønske om bedre normeringer. Daniel 

E. Hansen nævnte, at midlerne i så fald skal tages fra andre områder, da 

der ikke er ny finansiering fra staten.  

Der var spørgsmål til, hvordan PPR understøtter børnehusene. Der var 

enighed om, at det kan indgå som tema på et kommende møde i 

Institutionsrådet. 

Bestyrelserne bliver inviteret med ind i det kommende 

masterplansarbejde på Dagtilbudsområdet.   

  

4. Skolestruktur 
Børne- og Skoleudvalg har sendt fire forslag om sammenlægning af skoler 

og et forslag om justering af et skoledistrikt i høring frem til 16. 

september.  Målet er de bedst mulige rammer for en god skole. Det 

forudsætter bl.a. en god økonomi på skolerne. Herefter vil Børne- og 

mailto:dagtilbud@rudersdal.dk
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Skoleudvalget behandle dem igen med henblik på vedtagelse i 

Kommunalbestyrelsens sidst i oktober.  

Daniel E. Hansen vil orientere om forslagene og processen.  

 

Referat: 

Daniel E. Hansen orienterede om arbejdet med en ny skolestruktur og 

besvarede sammen med de øvrige udvalgsmedlemmer spørgsmål herom. 

Information kan også findes på https://skole.rudersdal.dk/  
 

5. Status for Masterplansprojekterne 
Dagtilbudsområdet vil orientere om status for Masterplansprojekterne, 
herunder: 

 Egebakken - børnehaveafdeling indviet 

 Den Grønne Ært - Ny vuggestue etableret. Børnehavegruppe oprettes 
fra 1.11.19 

 Smedebakken – er flyttet til totalrenoveret hus 

 Skovlyhuset - Gennemgribende renovering og ny tilbygning etableres 

 Nærum menighedsbørnehave - Gennemgribende renovering og ny 
tilbygning etableres 

 Honningkrukken - huset totalrenoveres 

 Søvej - Udskiftning af gulvbelægning 

 Nordstjernen – projektering samt midlertidig opstartssted 

 Smørhullet – renovering  
 
Revidering af masterplanen afventer konklusion på 
skolestrukturdebatten. Hensigten er, at der frigives arealer, som 
Dagtilbudsområdet kan få ombygget til daginstitutioner.  Både til at 
dække det fortsat stigende behov for pladser, og til at flytte eksisterende 
daginstitutioner ind på.  
 
Referat: 
Kirsti Schou Tornøe orienterede om status på de igangværende eller 
nyligt afsluttede projekter. Kirsti opfordrede til, at ønsker til renoveringer 
mv. meldes ind i den kommende Masterplan-proces. Ifølge Malene Borg, 
bestyrelsesformand for Myretuen, optræder Myretuen ofte skævt i 
sammenligningerne med de øvrige børnehuse, da det har udgifter til 
husleje i modsætning til de andre børnehuse. Kirsti Schou Tornøe 
noterede punktet.  
 

6. Pædagogisk tilsyn  
Rudersdal Kommune er i henhold til dagtilbudsloven forpligtet til at sikre, 

at der bliver ført pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud. 

Dagtilbudsområdet fører derfor tilsyn i alle kommunale, selvejende og 

private børnehuse samt dagpleje fast hvert andet år. Kirsti Schou Tornøe 

vil orientere om, hvordan det pædagogiske tilsyn gennemføres i 

Rudersdal kommune.  

https://skole.rudersdal.dk/
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Referat: 

Kirsti Schou Tornøe orienterede om tilsynet og besvarede spørgsmål 

hertil.  Se billede i vedhæftede bilag til referatet.  

 

7. Nyt møde i november 
Hvis der er behov for at mødes, er der planlagt et møde til den 7. 
november.  
 
Referat: 
Der var enighed om at aflyse mødet den 7. november. 
Institutionsrådsmødet i foråret vil indeholde et tema om inklusion. 

 

8. Møde i de to bestyrelsesgrupper 

 De kommunale forældrebestyrelser 

 De selvejende institutionsbestyrelser 
 

Referat: 
De to bestyrelsesgrupper gav gensidig orientering på de respektive 
møder.  


