Møde i Institutionssamrådet
Torsdag den 7. juni 2018

Havnestuen kl. 17.00-19.00
Mødedeltagere:
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU):
Morten Dreyer,
Kim Dupont
Peter Læssøe, suppleant for Annette Nyvang
Forældrenævnet (FN):
Kaja Holmstrup, Sansehuset
Mette Luxhøi, Høgevænget
Nina Lentz, Dragør Menighedsbørnehave
Sille Arildsen, Sølyst
Sophie Skriver, Hollænderhuset
Sascha Hermansen, Kornblomsten
Michelle Harriett Fay, Kornblomsten
Ledere:
Dorte Johannesen
Kirsten Nielsen, suppleant for Anny Hansen
Jette Sommer
Børn og pædagogik:
Jesper T. Larsen, Morten H. Vestergaard, Janne Gundersen
Afbud:
Dagsorden og referat:
1. Ny ressourcetildelingsmodel til dagtilbudsområdet
Økonomichef Morten H. Vestergaard præsenterede den nye
ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Den nye model understøtter
rammestyring. Den tager højde for modulpasningen i den nye dagtilbudslov.
Ressourcetildelingsmodelen er blevet til i et samarbejde mellem
dagtilbudslederne, dagtilbudschefen, pladsanvisningen og økonomiafdelingen.
Ressourcetildelingen er sat i høring, med svarfrist 18. juni 2018.
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Der var en nuanceret og grundig dialog om emnet.
2. Velkommen til det nye Institutionssamråd
Introduktion til udvalget.
Forældrenævnet kan ønske, at der kommer en repræsentant fra hver institution til
Institutionssamrådsmøderne. Hvis dette ønskes, meddeles det til forvaltningen,
som derefter skriver en sag til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Høring af ny ressourcetildelingsmodel
Det blev i Institutionssamrådet drøftet, om der skal afsendes et høringssvar.
Holdningen var, at påvirkningen bliver forskellig på de enkelte institutioner, da
forholdende er forskellige. Derfor er der også forskellige interesser i forhold til
høringssvaret.
Institutionssamrådet besluttede, at der ikke sendes et høringssvar, da de
modsatrettede interesser i de enkelte institutioner bedst indrammes i
institutionernes egne høringssvar.
5. Proces for budget 2019
Forvaltningen oplyste, at der arbejdes med budgetforslag på nuværende tidspunkt.
I august bliver budgetforslagene forelagt politikerne og budgettet vedtages i
oktober. I august vil der være høring om budgetforslaget.
6. Evaluering Børne- og Ungetopmødet i 2018
Repræsentanter fra Forældrenævnet informerede om, at de er positivt indstillet
overfor Børne- og Ungetopmødet, men at informationen ikke var nået ud til
borgerne. Generelt var markedsføringen ikke god nok.
Generelt var indholdet positivt, men flere savnede muligheden for at besøge flere
af standende i standområdet.
Dertil efterspurgte institutionssamrådet mere opfølgning, så der er mulighed for
debat og samtaler om emnerne.
7. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017
Kvalitetsrapporten indeholder tre elementer:
Dialogprofil: Udfyldes af fagpersoner og forældre og omhandler kompetencer
indenfor læreplanstemaerne.
Lege- og Læringsmiljø: status på lege- og læringsmiljøet der bliver skabt ud fra
spørgeskemaer besvaret af fagpersoner, ældste børn og forældre
Sprogvurdering: bliver dannet ud fra vurderinger fra fagprofessionelle om det
enkelte barns sproglige formåen.
Generelt er der gode resultater på tværs af institutionerne i Dragør Kommune.
Kvalitetsrapporten bliver brugt i institutionerne, til at sætte fokus på svage
områder i lege og læringsmiljøet eller at sætte fokus på hvorfor der scores højt i
enkelte kategorier.
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8. Dialogmøde 2018
Mødet afholdes 19. juni 2018 for bestyrelsesformænd, BFKU og lederne.
Temaet for dialogmødet er ”Et sundt frokostmåltid”.
9. Afrunding af mødet og eventuelle punkter til det kommende møde
Budget
Branding/profiler
Priser
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