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Deltagere: 
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Christensen, Ruderen; Dorthe Akselbo, Honningkrukken; Helene 
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Skovkanten 

Randi Mondorf, formand BSU; Court Møller, BSU; Henning Bach 

Christensen, direktør; Dorte Bloch Olsen, Børnechef 

Kasper Larsen, leder af børnehaven Skyttebjerg, deltog under punkt 2. 

 

Afbud: 

Vedbæk Børnehus, Rudegårds Alle, Myretuen, Hestkøb, Nærum 

Menighedsbørnehave, Bøllemosen 

 

Referent:  

Dorte Bloch Olsen 

_________________________________________________________ 

 

1. Velkommen og præsentation  

Ved formand for Børne- og Skoleudvalget Randi Mondorf 

Alle præsenterede sig. 

Randi Mondorf fortalte om den nye cykelmyggen legeplads ved 

Trørødskolen, som kan bruges af alle skoler og dagtilbud. De kan blot 

booke tid på legepladsen og få adgang til skurets cykler. 

Derudover kan alle borgere og deres børn bruge legepladsen, når den 

ikke bruges af skoler og institutioner. De skal selv medbringe cykler og 
cykelhjelme. 

 

2. Velkommen til Skyttebjerg 

Leder Kasper Larsen startede mødet med at vise rundt i institutionen, 

som er til ca. 20 børnehavebørn.  
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3. Budget 2016 

Randi Mondorf orienterede om budgetsituationen for budget 2016 til 
2019. 

Det seneste besparelseskrav, som er på knap 1,1 million netto, bliver 

sendt i høring i bestyrelserne den 28.8. og skal være retur den 8.9. kl. 

10.00. Herefter vil det indgå som høringssvar til BSU den 16.9. og ØU 

og KMB efterfølgende. 

 

Der var en længere debat om, hvordan man kan forbedre hygiejnen og 

nedbringe smittekilder i institutionerne for at nedbringe sygefraværet 

hos børn og ansatte. 

Randi Mondorfs oplæg om budgetforslag 2016 er vedlagt dette referat. 

Dorte Bloch fortalte, at alle ledere får tilsendt en oversigt over gode 
ideer til nedbringelse af sygefravær og højnelse af den sociale kapital 
efter arbejdsmiljøgruppemødet, der blev holdt den 26.8.2015. 
Derudover ligger der en redskabskasse på kommunens intranet fra 
sygefraværsprojektet. 

 

4. Nyt fra Børne- og Skoleudvalget 

Randi Mondorf orienterede. 

Børne- og Unge politikken blev vedtaget på juni møderækken. Den skal 

nu implementeres. 

Der er lavet en landsdækkende trivselsundersøgelse på alle skoler. 

Grundlæggende ser undersøgelsens resultater meget positive ud for 

kommunens skoler. Børnene tilkendegiver dog utilfredshed med 

skoletoiletterne.  

Synlig læring på skolerne. Der er lavet en base line undersøgelse af 

læringsmiljøet. Den viser, at skolerne er positive overfor ændringerne, 

men skal i gang med en større forandringsproces for alle parter på 
skolen. 

Omlægning af dagplejen. Den første omlægning er igangsat, og anden 

omgang forventes igangsat i 2016. 

Dagplejens formand tilkendegav, at der er en vis bekymring i dagplejen 

over, at den næste runde går i gang allerede nu. Evaluering og erfaring 
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fra første runde savnes. I Holte mangler der kommunikation til 

dagplejeforældrene om, hvad der skal ske.Det er vigtigt, at man har sit 

eget rum til dagplejen.  

Formanden fra Honningkrukken fortalte om erfaringerne fra 
Honningkrukken, herunder at virksomhedsoverdragelsen og 

vilkårsændringerne er på plads.  

 

5. Masterplansrevision 

DBL orienterede om hovedpunkterne, som endvidere kan læses i det 

udsendte høringsmateriale. Sagen genoptages i BSU den 16.9.2015. 

 

6. Nyt møde den 5.11.2015 

Det næste møde holdes i Børnehuset Skovstjernen. 

Tema på mødet: Styring og mål på dagtilbudsområdet efter vedtagelse 

af Børne- og Unge politikken 

De små film fra Hestkøb om sprog og modtagelse af børn. 

 

7. Eventuelt 

Randi Mondorf orienterede om kommende Folkemøde i Rudersdal, 

som afholdes den 29.8.2015 

 

8. a. Møde for de kommunale forældrebestyrelsesformænd 

 

8.b. Møde for de selvejende institutionsbestyrelsesformænd 

DBL orienterede om, at alle selvejende institutioner har tilsluttet sig det 
kommunale MED system. 

 


