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Emne/udvalg 

 
Institutionsrådet for dagtilbudsområdet 

 
Mødested 

 
Skovlyhuset, Skovlytoften 15, 2840 Holte 

 
Mødedato 

 
20. august 2018 

 
Mødetidspunkt 

 
Kl. 17.00 – 20.00 

 
Bemærkninger 

 
Vi beder jer melde afbud senest den 14. august, 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 (Områdeinstitution Hestkøb var repræsenteret ved 
bestyrelsesmedlem Camilla Juul Persson)  
Formanden for Børne- og Skoleudvalget som formand for IR 
Børne- og Skoleudvalgets medlemmer deltager i mødet 
Direktør Henning Bach Christensen 
Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe 
 

Afbud Jakob Kjærsgaard, Kristine Thrane og Jens Darket (Børne- og Skoleudvalget), 
Katrine Zwicky Eskildsen (Dagplejen), Malene Anja Borg (Myretuen), Peter Elsbo 
(Skyttebjerg). 
 

Referent Sekretariatschef 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 medlemmerne af IR præsenterede 
sig kort for hinanden. 
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2. Velkommen til Område Holte og Skovlyhuset  
Område Holtes formand Karen Kjeldsen, områdeleder Vibeke Kiær-
Sønderbæk og daglig leder Katrine Linding Binau. 
 
Referat: 
Katrine Linding Binau viste rundt i Skovlyhuset, som har gennemgået en 
totalrenovering og i den forbindelse også fået en ny afdeling på 600 m2.  
 

3. Budgetforslag 2021 til 2024 
Budgetforslag udsendes til alle formænd, så snart Dagtilbudsområdet har 
modtaget det.  
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. 
 
Frist for aflevering af høringssvar fra bestyrelserne er den 2. september 
kl. 10.00. Høringssvar sendes til dagtilbud@rudersdal.dk  

Referat: 
Daniel E. Hansen redegjorde for budgetprocessen. For Dagtilbudsområdet 
fremhævede han, at der ikke indgår effektiviseringer eller besparelser i 
budgetforslaget. Der er afsat midler til nye anlægsprojekter, der matcher 
kapacitetsbehovet. Det er et af de mest positive budgetter i flere år.  
 
Der blev stillet enkelte spørgsmål til budgettet, bl.a. om hvornår Sct. 
Georgs Gården og Ravneholm skal renoveres. Kirsti Schou Tornøe 
nævnte, at midlerne til renovering udmøntes på et senere tidspunkt og 
opfordrede til, at behovene blev meldt ind i masterplansprocessen.  

 
4. Dagtilbudsområdets erfaringer fra covid-pandemien 

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe vil fortælle om dagtilbudsområdets 
erfaringer fra covid-pandemien. 

Referat: 
Kirsti Schou Tornøe fortalte bl.a., at personalet har positive oplevelser 
med aflevering og hentning udenfor. Flere bestyrelsesformænd nævnte 
også, at mange forældre har været positive. Ulempen kan være, at der er 
mindre kontakt imellem forældre og personale. Det har også været en 
positiv oplevelse for mange børnehuse at være meget udenfor. 
Forældrene vil blive spurgt ind til erfaringerne, når der gennemføres en 
national forældreundersøgelse i første kvartal af 2021.  

 
Skovstjernen har lavet en egen mindre forældreundersøgelse. 
Spørgeskema lægges i arbejdsgruppen for IR-medlemmerne.  
 
Børnehusene skal fortsat have meget opmærksomhed på håndhygiejne, 
og de er blevet opfordret til at være så meget som muligt udenfor for at 
reducere smittefaren. Fordele og ulemper ved at være udenfor i efterårs- 
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og vintermånederne blev drøftet. Kirsti opfordrede formændene til at 
snakke med de daglige ledere om lokale løsninger i børnehusene, da de 
fysiske rammer er vidt forskellige.  

 
5. Status for Masterplansprocessen 

Dagtilbudsområdet vil kort orientere om status for 
Masterplansprocessen. Herunder møder med bestyrelser og 
igangværende projekter. 

 I 2020 er der planlagt større eller mindre indvendig 
vedligeholdelsesopgaver i 24 børnehuse 

 Nyt børnehus Nordvanggårdsvej, der skal flytte ind i renoverede 
lokaler på Bistrupskolen forventeligt i løbet 2021.  

Indtil 1. september kan bestyrelserne bede forvaltningen om at 
undersøge konkrete forslag (lokalplaner, beregninger m.m.).  

Referat:  
Kirsti Schou Tornøe redegjorde kort for processen og opfordrede 
bestyrelserne til at byde ind med betragtninger, behov og 
opmærksomhedspunkter. Formændene kan ringe til hende, hvis de har 
spørgsmål til processen, der måtte opstå. 
 
Formanden for Område Holte udtrykte bekymring for, at der står i en 
indstilling til Kommunalbestyrelsen fra i år, at der skal etableres en ny 
daginstitution i 2025 i området. Kirsti Schou Tornøe og Henning Bach 
Christensen nævnte, at det er en tidligere målsætning, som ikke er aktuel 
længere. Indstillingen omhandler etablering af parkeringspladser, da det 
øgede antal børn, bl.a. grundet udvidelse af børnehuset Egebakken har 
medført et øget behov for parkeringsmuligheder i området. Kirsti Schou 
Tornøe opfordrede til, at bekymringen blev meldt ind i 
Masterplansprocessen.  
 

6. Ny møde i november 
Hvis der er behov for at mødes, er der planlagt et møde til den 17. 
november. 
 
Referat:  
Der blev umiddelbart ikke udtrykt behov for et møde. Daniel E. Hansen og 
Kirsti Schou Tornøe vil vurdere behovet om en måneds tid og evt. aflyse 
mødet.    
 

7. Evt.  
Ingen punkter.  

 
8. Møde i de to bestyrelsesgrupper 

 De kommunale forældrebestyrelser 
 

 De selvejende institutionsbestyrelser 
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Referat: 
Kommunale forældrebestyrelser 
Generelt opleves det som svært at rekruttere nye forældre til bestyrelserne. 
Formændene udvekslede erfaringer med og ideer til rekruttering af nye 
forældre til hhv. forældreråd og forældrebestyrelse.  
Følgende tiltag blev delt; 

 Afholdelse af bestyrelsesmøder i områdets børnehuse, hvor daglig leder 
fx fortæller om det pågældende hus’ arbejde med den pædagogiske 
læreplan 

 Opslag i børnehusene om, hvem man kan kontakte i hhv. forældreråd og 
bestyrelse  

 Forældreråd kontakter nye forældre når de starter i børnehuset.  
 
Selvejende institutionsbestyrelser 
Formændene udvekslede erfaringer med rekrutteringsprocesser for særligt 
ledere af børnehusene. Både Sct. Georgs Gården og Ellesletten er aktuelt ved 
at ansætte nye ledere. De to formænd orienterede også om, at Ruderen 
opløses i forlængelse af, at den hidtidige områdeleder er stoppet. Herudover 
sparrede formændene om tidspunkter for bestyrelsesvalg, forsikringsforhold, 
bankforbindelser mv. 
 
Formændene gav generelt udtryk for, at genåbningsperioden ifm. 
coronapandemien har været positiv for både børn og personale, og 
forældrene har også bakket op. 
 
Formændene orienterede endelig om andre aktuelle forhold i den enkelte 
institution. 
 
 
Venlig hilsen  
Daniel E. Hansen 
Formand for Børne- og Skoleudvalget 
 
 
 


