Referat af møde i Institutionssamrådet den 18. februar 2019
Deltagere
Morten Dreyer, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Annette Nyvang, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Anny Hansen, leder af børnehaven Sølyst
Jette Sommer, leder af den integrerede institution Køjevænget
Vibeke T. Andersen, leder af den integrerede institution Harevænget, suppleant
Forældrerepræsentanter fra Sølyst, Køjevænget, Sansehuset, Dragør Menighedsbørnehave og Høgevænget
– i alt 8 forældrerepræsentanter
Janne Gundersen, dagtilbudschef
Ida-Marie Lindequist, udviklingskonsulent
Afbud
Kim Dupont, Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
Dorte Johannesen, leder af dagplejen og Nordstrandens Vuggestue
Status på rokadespor i forbindelse med budget 2019
Administrationen gav en status på udmøntningen af budget 2019, herunder beslutningen om:
 At lukke den integrerede institution Høgevænget 1. januar 2020
 At oprette en integreret institution i Søvang
 At sammenlægge den integrerede institution Hollænderhuset og børnehaven Kornblomsten
 At opsige driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave
Administrationens præsentation er vedlagt som bilag til referatet.
Tilbagemelding og fælles drøftelser
Forældrerepræsentanterne kom med tilbagemeldinger på den igangværende proces om rokaden på
dagtilbudsområdet og input til ”den gode proces” fremadrettet.
Nedenfor en sammenfatning af de fælles drøftelser med forældrerepræsentanterne, politikere, ledere og
administrationen:


Flere forældre udtrykker et ønske om løbende at blive orienteret om tidsplanen for rokadesporene,
så det er tydeligt, hvad der kommer til at ske og hvornår. Fx hvordan processen for flytning af børn
fra Høgevænget kommer til at foregå, herunder hvornår, med hvem og hvor hen.



Det er muligt at abonnere på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møder via kommunens
hjemmeside, hvor udvalget løbende får en status på rokadesporene i forbindelse med
udmøntningen af budget 2019: https://dragoer.dk/politik-og-indflydelse/dagsordner-ogreferater/boerne-fritids-og-kulturudvalgets-moeder/



Institutionssamrådet drøftede, hvornår det er mest fordelagtigt at påbegynde overflytningen af
børn fra Høgevænget. Anbefalingen fra Institutionssamrådet er, at der arbejdes på at påbegynde
overflytningen af børnehavebørn inden sommerferien således at alle børnehavebørn er begyndt i
deres nye børnehave sidst på sommeren.
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Institutionssamrådet drøftede, hvordan kapaciteten på de enkelte institutioner bliver gjort op i
forbindelse med kapacitetsanalysen. Der bliver taget udgangspunkt i institutionernes
plantegninger, som er blevet kvalificeret af institutionslederne. Foruden kvadratmeter hænger den
mulige kapacitet i institutionerne sammen med kubikmeter og ventilationsanlæg.
Kapacitetsanalysen forventes færdig inden udgangen af 1. kvartal 2019, hvorefter den bliver
forelagt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.



Institutionssamrådet drøftede prioriteringen af de midler, der er afsat til at realisere
omstruktureringerne på dagtilbuds- og SFO-området. Der er i alt afsat 2,1 mio. kr.
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