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Referat fra møde i Institutionsrådet for Dagtilbudsområdet den 5. februar 2019 

 

 

Emne/udvalg Institutionsrådet for Dagtilbudsområdet 

 

Mødested Børnehuset Kastaniebakken, Biskops Svanes Vej 83, 3460 

Birkerød  

 

Mødedato 5. februar 2019 

 

Mødetidspunkt Kl. 17.00-20.00 

 

Medlemmer Børne- og Skoleudvalgets medlemmer deltager i mødet 

Direktør Henning Bach Christensen  

Dagtilbudschef Dorte Bloch Olsen 

 

Referent  Pædagogisk chef Kirsti Schou Tornøe 

 

 

Fremmødte: 

Daniel E. Hansen BSU 

Jens Darket  BSU 

Birgitte Sørensen område Birkehaven  

Irene Jakobsen Skovstjernen 

Karen M. Kjeldsen område Holte 

Maja Munch  område Bøgebakken 

Katrine Eskildsen Dagplejen 

Signe Hinz Andersen Nærum menigheds børnehave 

Henning Bach Christensen  Direktør  

Dorte Bloch Olsen Dagtilbudschef 

 

Afbud:   

Malene Borg  Myretuen 

Randi Mondorf BSU 

Kristine Thrane BSU 

Trine Dybkjær  BSU 

Jakob Kjærsgaard BSU 

Kirstine Flarup Tofthøj BSU  
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Dagsorden for mødet 

1.  Velkommen til IR møde. 

Formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen byder velkommen og sørger for en 

præsentationsrunde 

 

Referat  
Daniel indledte med at ønske velkommen og gav ordet videre til Hanne Engquist, områdeleder for 
område Birkehaven.  

 

 

2. Velkommen til Område Birkehaven og Børnehuset Kastaniebakken   
Områdeleder Hanne Engqvist og forældrebestyrelsesformand Birgitte Sørensen fortæller kort om 

området og Kastaniebakken. Herefter rundvisning i børnehuset.  

Referat  
Område Birkehaven består af fem børnehuse, fire daginstitutioner og en specialbørnehave.  

To af børnehusene har naturgrupper, og  to af børnehusene har specialpladser integreret som en del 

af børnehuset.   

 

3. Tema: Samarbejde mellem forældre og personale 
Temaet omfatter flere elementer: 

a) En orientering om det projekt seks børnehuse arbejder med om ”Nye former for 
forældresamarbejde” 
Indledning ved dagtilbudschef Dorte Bloch Olsen 

Referat  
Dorte fortalte om projektets fælles udgangspunkt, som omhandler viden og erfaringer med nye 

former for forældresamarbejde og samarbejde med lokalsamfundet. Seks børnehuse omsætter 

projektets formål i en lokal kontekst. 

Oplægget er vedhæftet referatet.  

Daglig leder Charlotte M.K. Møller fra Pilegården fortalte om deres projekt, og hvordan 

forældretilfredshedsundersøgelsen i 2016 var udgangspunktet for projektet.  I undersøgelsen fra 

2016 havde mange forældre tilkendegivet et ønske om mere forældreinddragelse.  

Projektet følger to spor, hhv. et hvor forældrene inviteres med til deltagelse i hverdagen.  Et 

eksempel på deltagelse er at give forældrene et indblik i samling i vuggestuen, og hvordan samling 

indgår som en del af arbejdet med børnenes sociale udvikling.  

Det andet spor er forældrerådets indsats omhandlende indsatser af mere praktisk karakter. 

Forældrerådet har igangsat indsats om, at børnehuset skal være sko-frit område. Senest har de sat 

fokus på forældres deltagelse i oprydning i børnenes garderober.  
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I anledning af, at IR-mødet blev holdt i Kastaniebakken, fortalte daglig leder Mette Stobbe om, 

hvordan de arbejder med forældreinddragelse.  På baggrund af egen undersøgelse om forældrenes 

anvendelse af BørneRuden, igangsattes en indsats med fokus på anvendelse af BørneRuden til 

inddragelse og ikke kun orientering. Indsatsen tog udgangspunkt i et forløb om sprog og 

vuggestuebørn.  Alle børn fik en kuffert, som de medbragte, når de var i naturen. Børnene valgte 

selv, hvad der blev lagt i kufferten. Kuffertenes indhold blev omdrejningspunktet for samlingerne i de 

forskellige vuggestuegrupper. I kufferten lå også information til forældrene om 10 sprogstrategier til, 

hvordan man bedst udvider børns sprog. Børnene lagde også ting i hjemmefra. Pt. omhandler 

indsatsen leg, dvs. at legeting og gerne nogle ord om, hvad ens barn kan lide at lege, lægges i 

kufferten. Mange forældre har udtrykt engagement  og været deltagende.  

b) Forældretilfredshedsundersøgelse november 2018 
Dagtilbudschef Dorte Bloch Olsen orienterer om resultaterne fra undersøgelsen samt det 

videre arbejde i børnehusene. 

Vi skal drøfte de temaer, som bestyrelsesformændene har særligt fokus på. 

Referat  
Dorte fortalt kort om undersøgelsens resultater og den videre proces .   

 67,3 % har svaret på undersøgelsen 

 Samlet set er 4 % utilfredse eller meget utilfredse med deres barns dagtilbud 

 Proces igangsættes lokalt i de enkelte børnehuse og områder – ledere, medarbejdere og 

bestyrelser 

 Børnehusets resultatrapport lægges på husets hjemmeside, handleplan lægges på hjemmesiden i 

april måned. 

Den samlede rapport opsamler de prioriteringer undersøgelsens viser ift. muligheder, styrker, 

svagheder og udfordringer.  For det enkelte område eller institution kan der også være andre 

temaer, som kan være relevante at drøfte lokalt.  

 

Muligheder  

Afstanden til dagtilbuddene  

Styrker  

Omsorg  

Kompetencer  

Engagement  

Trivsel  

Udvikling  

Svagheder  

Størrelse af forældrebetaling  

Udfordringer  

Aktiviteter udenfor huset 

Inddragelse i beslutninger  

Omfanget af udskiftning af personale 

Den tid, personalet har til mit barn  

Se dagsordensag fra BSU fra møde den 16-1-2019 

 

https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2019/dagsorden-med-vedtagelser-0
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c) Drøftelse af anden form for forældretilfredshedsundersøgelse i 2020 
På sidste IR møde blev muligheden for at finde en anden form for fælles undersøgelse af 

forældrenes oplevelse af deres børns dagtilbud drøftet. Vi skal drøfte muligheden for en 

anden form for fælles lokal drøftelse mellem leder, ansatte og forældre. 

Referat  
Fordele og ulemper ved en generel undersøgelse blev drøftet. Opsummerende blev det givet udtryk 

for et fortsat ønske om at få både en generel forældretilfredshedsundersøgelse, da den giver 

politikerne viden om generelle tendenser  på dagtilbudsområdet, samt  om der er emner der politisk 

skal prioriteres.  Derudover en mere dialogbaseret form til det lokale samarbejde i børnehuset 

mellem forældre og ansatte. 

Bredt set var der et ønske om opdeling af undersøgelsen ift. vuggestue/børnehave, endvidere om 

undersøgelsen kan have fælles spørgsmål af strukturel karakter, samt spørgsmål af lokal karakter der 

vedrører det enkelte børnehus. Dagtilbudsområdet ser på mulige løsninger og vil om et års tid 

udarbejdet et forslag, som sættes på dagsordenen til et IR-møde.   

d) Revideret styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner og dagplejen 
Dagtilbudsloven er ændret i forhold til forældrebestyrelsens deltagelse i en række drøftelser. 

Den reviderede vedtægt er udsendt til lederne og vedlægges endvidere denne dagsorden. 

Der vil være en kort orientering om ændringerne. 

Referat  
Dorte informerede kort om ændringerne med en særlig opmærksomhed på §8, som omhandler 

forældreindflydelse ift. principper og pædagogisk læreplan.   

Oplæg er vedhæftet referatet.  

 

4. Dagtilbudsområdets Udviklingsplan for perioden 2019 til og med 2022 
IR vil få en orientering om indholdet i Udviklingsplanen. Planen sendes med ud som bilag til 

denne dagsorden. 

Vi skal drøftelse bestyrelsernes rolle i forhold til at sikre, at Udviklingsplanen sættes på 

dagsordenen til en fælles drøftelse af, hvordan planen udmøntes i de kommende fire år i alle 

børnehuse. 

Referat  

Udviklingsplanen italesætter den opgave, Dagtilbudsområdet står med og overfor i forbindelse med 

reformen på området.  

På Dagtilbudsområdet vil alle ledere, pædagoger, medhjælpere og dagplejere i de kommende år 

deltage i kompetenceforløb, der omhandler pædagogisk kvalitet og omsætning heraf i den 

pædagogiske praksis.  
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Fra ministerielt hold har alle kommuner modtaget et forholdsmæssigt beløb til kompetenceudvikling, 

som dog kun dækker deltagelse af en leder og én pædagog fra hvert børnehus. I RD har vi besluttet, 

at alle ansatte skal deltage, og denne indsats er således også prioriteret i de midler, 

Dagtilbudsområdet har til uddannelse.  I tillæg hertil har Dagtilbudsområdet også prioriteret midler 

til fuld vikardækning, når de forskellige medarbejdergrupper er på uddannelse.  

 

5. Skolestrukturarbejdet i 17.4. udvalget 
Formand Daniel E. Hansen vil orientere om status for arbejdet i det nedsatte 17.4. udvalg. 

Referat  
Daniel gav ordet til Jens Darket, som er formand for 17.4 udvalget. Jens fortalte om de mange 

debatter i udvalget, herunder hvordan det faldende børnetal indgår som en del af drøftelserne ift. 

ressourceanvendelse og organisering.  

Udvalget skal ultimo marts fremsende anbefalinger til videre politisk behandling i Børne- og 

Skoleudvalget. Planen er, at der skal udsendes i høring over sommeren og træffes beslutning i løbet 

af efteråret 2019.   

Dagsorden og referater kan læses på hjemmesiden: 

https://www.rudersdal.dk/udvalg/skolestrukturudvalget  

 

6. Møder i de to bestyrelsesgrupper 

6.a. De kommunale forældrebestyrelsesformænd 

Referat  
Birkehaven:  Der afprøves en sommerferieplanlægning, hvor alle fire børnehuse lukker i to uger. 

Endvidere er de i bestyrelsen ved at udarbejde et årshjul, hvor faste tilbagevendende indsatser for 

bestyrelsen indgår. Fx budget, masterplan o. lign.  

Bøgebakken: Bøgebakken har udarbejdet et årshjul, det sender formanden til referenten, så det kan 

sendes med referatet. Rekruttering af kvalificerede  medarbejdere er en udfordring.  

Holte: vedr. Behov for pasning i sommerferieugerne er en tilbagevendende udfordring, fx en uge 

hvor der var tilmeldt 31 børn kommer der fire.  Bestyrelsen arbejder på forskellige måder at formidle 

denne problematik på.  

Da det er en problemstilling alle områder oplever, blev det aftalt, at formændene kan sende deres 

forskellige indsatser om dette til referenten/Kirsti, som vil lægge dem i Institutionsrådes 

arbejdsgruppe på Intra. Arbejdsgruppen er der, hvor dagsorden, referater mv. deles.  

Dagplejen: Rekruttering af dagplejere er en udfordring. Ferieplanlægning er ikke en genkendelig 

problematik.  

https://www.rudersdal.dk/udvalg/skolestrukturudvalget
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6.b. De selvejende bestyrelsesformænd 

Referat  
De tilstedeværende drøftede , at ændringer i vedtægten for de kommunale forældrebestyrelser også 

skal implementeres i de selvejende bestyrelser. 

 
 


