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REFERAT 
 
Emne/udvalg Institutionsrådsmøde 

Mødested Børnehuset Birkemosen, Område Birkehaven, Byagervej 217, 3460 
Birkerød 
 

Mødedato 28.5.2015 

Mødetidspunkt Kl. 17.00 – 20.00 

Bemærkninger Vi beder jer melde afbud, hvis I ikke deltager i mødet. Afbud mailes til 
boerneomraadet@rudersdal.dk 
 

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 kan deltage i mødet 
Direktør Henning Bach Christensen 
Børnechef Dorte Bloch Olsen 
 

Referent Britta Bartelt, Børneområdet 
 
Afbud: Birkehaven samt Henning Bach Christensen 
 
Fremmødte: Holte, Hestkøb, Ruderen, Skovkanten, Dagplejen,  
Honningkrukken, Vængebo, Myretuen og Skovstjernen 
Børne- og Skoleudvalget: Randi Mondorf, Court Møller og Henrik Hjortdal. 
 
  

1. Velkomst og præsentation af de tilstedeværende 
Formanden for Børne- og Skoleudvalget Randi Mondorf bød velkommen. 

2. Velkomst og præsentation af område Birkehaven ve d forældrebestyrelsesformand og 
områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen 
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen bød velkommen og præsenterede den daglige leder i 
Birkemosen, Anette Albrechtsen. Han fortalte, at Birkemosen er bygget i 1977 og indgår i 
Masterplanen som et af de varige børnehuse, og at områdeinstitutionen har fået udarbejdet et 
forslag til renovering af Birkemosen, da der er behov for at få udskiftet køkkenet samt få lavet 
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ændringer, så huset fremadrettet i højere grad kan leve op til kravene i Masterkonceptet. 
 
Herudover fortalte han om, at de pt. i området er optaget af at udarbejde faglige profiler for 
børnehusene, eks. er er der i profilen for Birkemosen fokus på bevægelse. Alle børnehuse er 
igang med ar arbejde med aktionslæring, og pædagogerne har taget inklusionsopgaven på sig. 
Herudover har bestyrelsen været optaget af Masterplanen og tilpasningen af pladser.       

3. Budget 2016 ved Randi Mondorf 
Randi Mondorf orienterede om det aktuelle budgetoplæg, som det foreligger efter 
Økonomiudvalgets behandling den 22. april. Der var fokus på budgetforslagene for 2016 og 
frem for Børneområdet. 
 
Heraf fremgår det, at der ud over de besluttede besparelser på 1.050.000 kr. i 2016 gennem 
”Udvikling og fornyelse”, skal gennemføres yderligere budgettilpasninger på ialt 60 mio. kr i 
perioden 2016-2019. For Børneområdet udgør dette 845.000 kr. i 2016.   
Hertil kommer yderligere en engangsbesparelse på 10 mio. kr. i 2016, som findes på 
kommunens budget generelt. 
   
Randi Mondorf oplyste, at der i grundlaget for budgetoplægget var lagt vægt på følgende: 
• Servicerammen skal overholdes; kommunen udnytter den fuldt ud.  
• Anlægsrammen skal overholdes; de midler der blev brugt til financiering af merudgifter til 

Kohavehuset er lagt tilbage i anlægsbudgettet igen.  
• Skatteprocenten og grundskyldspromillen er uændret. 
• Der er en målsætning om at have 100 mio. kr. i kassebeholdningen.  
• Lønbudgetterne reguleres i forhold til ok-aftalerne.  
 
Det fremgår af Børneområdets forslag til udmøntning af besparelserne i ”Udvikling og  
fornyelse” i  2016 at disse hentes ved: 

- Reducering af  den udvidede åbningstid  
- Omlægning af områdelederstrukturen  
- Reducering af midler til sprogbudget  
- Besparelse på den centrale vikarpulje 

 
Da der er et politisk ønske om ikke at skære i personalenormeringerne,  foreslår Børneområdet   
at den ekstra besparelse gennemføres ved: 

- Tilpasninger i forhold til det faldende børnetal jf. Masterplanen.  
- Herudover foreslås det, at forældrebetalingen hæves i forhold til den forhøjede 

pædagognormering jf. den tildelte pulje fra staten.    
- Omlægning af dagplejen – fase 2 i Birkerød. 

 
Randi Mondorf oplyste, at puljen fra staten til ekstra pædagogtimer på 2,5 mio kr i 2015 og  
yderligere 2,5 mio. kr. i 2016 er lagt oven i servicerammen.  
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Der blev spurgt til, om det var et politisk ønske at nedlægge dagplejen. Randi Mondorf svarede, 
at det vil afhænge af efterspørgslen, og der er for nuværende ingen politiske udmeldinger om 
det.  
Bestyrelsesformændene fra Honningkrukken og Dagplejen tilkendegav, at forældrene hos  
dem var positive over dagplejens tættere tilknytning til børnehusene og deltagelse i  
aktiviteter sammen med børnehusenes  børn og personale.  
 
Bugetoplægget vil blive sendt i høring  i bestyrelserne ca. midt i juli og med høringsfrist den 
27. august.  Herefter vil budgettet blive 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 2. september 
og  2.behandlet med vedtagelse af budgettet for 2016 den 7. oktober.     

4. Masterplansarbejdet 2015 og frem 
Dorte Bloch orienterede om, at arbejdgrupperne var inviteret til et fællesmøde den 8. juni. 
Formålet hermed er at drøfte og kvalificere overvejelser med forvaltningen, inden det endelige 
oplæg færdiggøres til Børne- og Skoleudvalget. Der udsendes materialer forinden mødet. De 
selvejende institutioner indgår i områdeinstitutionerne i de geografiske områder, hvori de er 
beliggende. 
 
Forudsætningen for Masterplansrevisionen er dels behovet for tilpasning af kapaciteten grundet 
det faldende børnetal, samt Børne- og Skoleudvalgets ønske om ikke at skære i 
personalenormeringerne til børnene, men at finde andre økonomiske løsninger.  
I de forslag forvaltningen pt. arbejder med, vil der ud over omlægning af dagplejen indgå lukning 
af børnehuse.  
 
Når Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen på mødet den 19. august, udsendes 
forslaget i høring til dem, der konkret vil blive berørt deraf inden endelig beslutning. 

5. Nyt fra Børne- og Skoleudvalget  
Randi Mondorf orienterede om, hvad Børne- og Skoleudvalgets  pt. arbejder med:  
- Lukning af Egebækskolen. Bagrunden herfor  er inklusionsstrategien og Barnets reform, der 
har medført et stærkt reduceret behov for specialpladser, hvorfor det er besluttet at lukke 
Egebækskolen og etablere en specialskoleafdeling på Skovlyskolen.  
- Skolereformen og synlig læring som den nye bærende forståelse for børns læring. Der 
gennemføres et projekt herom støttet af Mærsk midler i et 4 kommunesamarbejde.  
- Åben skole, hvor der er udarbejdet en database, hvor foreninger, frivillige, samarbejdspartnere  
m.fl. kan indlægge tilbud, som skolerne kan byde ind på. 
- Børne- unge politikken – Randi Mondorf kvitterede for institutionernes in-put hertil.   

6. Eventuelt 
Næste institutionsrådsmøde den 27. august afholdes i børnehaven Skyttebjerg.  
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7. Tema: Forældre og institutionsbestyrelsernes opg aver og roller 
Randi Mondorf indledte med at fortælle om de muligheder for dialog, der er for bestyrelserne i 
forhold til fastlæggelse af principper for det pædagogiske arbejde.  
Hun opfordrede bestyrelserne til aktivt at drøfte værdierne i Børne- og unge politikken med 
lederne, herunder hvordan de kan omsættes til pædagogiske principper for hverdagen.  
Udviklingsplanen  beskriver, hvad der er evidens for, skaber dagtilbud med høj kvalitet. Den kan  
anvendes til at drøfte og vedtage institutionens pædagogiske principper. Den kan også bruges 
som anledning til at bede ledelsen orientere om, hvordan temaner for højkvalitet omsættes i 
hverdagen og i den pædagogiske plan.  
 
Dorte Bloch orienterede om  de regler, der gælder for de to bestyrelsestyper; kommunale 
forældrebestyrelser og institutionsbestyrelser i de selvejende institutioner /slides vedlagt. 
På bagrund  heraf blev der drøftet, hvordan reglerne kan omsættes i kommunale institutioner og 
selvejende institutioner. 
 
Der var et ønske om på næste møde at se 2-3 små filmklip om hverdagspraksis, og 
efterfølgende drøfte og erfaringsudveksle på, hvordan bestyrelserne mere aktivt kan indgå i at 
få synliggjort og drøftet de pædagogiske principper, der ligger bag den praksis, der udøves 
i børnehusene.     
 
Møde for de kommunale områdeinstitutioner 
Bestyrelsesformændene fortalte, at de pt. arbejdede med følgende  i deres bestyrelser: 

- Justering  af mad og måltidspolitik (sukkerpolitik) og samling af politikker 
- At få skabt forståelse for intentionerne med arbejdet med IPAD`s i børnehusene 
- Omlægning af dagplejen og konsekvenserne herved for dagplejere og institutioner. 
- Særlig opmærksomhed omkring lederskift i nogle børnehuse. 
- Nogle blev godt orienteret om pædagogernes udviklingsarbejde(aktionslæringsforløb) 
- Et område planlagde at prøve at afholde forældrebestyrelsesvalg i skoven. 

Naturvejlederen laver bålmad og aktiviteter med børnene, medens valget foretages.   
 

 
Møde for de selvejende institutioner 
 

1. Nyt fra forvaltningen, herunder ny MED aftale og dens konsekvenser 
DBL orienterede om den nye MED aftale. Det fremgår heraf, at de selvejende 
institutioner skal tagestilling til, om de ønsker at være deltager i Børneområdets MED 
system.  
Det blev aftalt, at Børneområdet sender materiale ud, der belyser, hvad MEDsystemet 
arbejder med samt selve MED aftalen i Rudersdal Kommune. 
 

2. Eventuelt 
 
 


