Familie- og Socialudvalget

Punkt 6.

Godkendelse: Aalborg Kommunes krav til private institutioner
2015-014957
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
at kravene til private institutioner på 0-5 års området jf. sagsbeskrivelsen og bilag 1 revideres og
at kompetencen til at godkende private institutioner tildeles forvaltningsledelsen i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning:
Godkendt
med tilføjelse af:
- at "2. at" i indstillingen bortfalder, således kompetencen til at godkende private institutioner på 0 - 5 års
området forbliver udvalgets kompetence.
- I bilagets "2. dot" side 1, udgår linjen : "Institutionen fastlægger selv personalesammensætningen."
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Sagsbeskrivelse
På Familie- og Socialudvalgets møde den 13. februar 2015 blev det besluttet, at kravene til de private institutioner på 0-5 års området skulle gennemgås mhp. evt. revision.
Jævnfør dagtilbudsvejledningen må der hverken stilles kriterier, der er mere restriktive eller mere lempelige
end de krav, der stilles til de kommunale daginstitutioner. Med afsæt i dagtilbudsvejledningen har forvaltningen gennemgået de nuværende krav mhp. at vurdere hvor det vil være formålstjenligt at skærpe kravene
mhp. på at sikre og understøtte kvaliteten i tilbuddene. De skærpede krav fremgår af vedhæftet bilag. Ændringerne går blandt andet på, at kravene til stillingsstrukturen skal opfyldes – dvs. der skal være ansat mellem 70 - 80 % pædagoguddannede i institutionen. Derudover præciseres det, at institutionerne skal leve op
til formålsbestemmelserne i dagtilbudsloven omkring pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering.
Inden opstart af en ny privat institution, inddrages områdelederen i dialogen med den private institution om
pædagogikken og for at sikre, at de private institutioner har det fornødne kendskab til lovgivningen.
Endelig vil forvaltningen sætte fokus på indholdet i det pædagogiske tilsyn ift. de private institutioner. I dag
gennemføres hhv. anmeldte og uanmeldte tilsyn.
De allerede godkendte institutioner skal arbejde hen i mod at få ansat personale med henblik på at opfylde
stillingsstrukturen. I forbindelse med de pædagogiske tilsyn, vil der være fokus på om de nye krav opfyldes.
I Aalborg Kommune er der 14 private institutioner, hvoraf 5 oprindeligt er oprettet som puljeordninger. Det er
ikke længere muligt at etablere puljeordninger jf. lovgivningen på området.
Selvejende institutioner
Modsat de private institutioner skal Aalborg Kommune indgå skriftlige aftaler med de selvejende institutioner.
I de indgåede aftaler, er der ingen krav til stillingsstrukturen, men Aalborg Kommune anbefaler dog, at de
selvejende institutioner, følger de kommunale regler.
Forvaltningens vurdering er, at flere af de selvejende institutioner følger anbefalingen, men enkelte har valgt
at ansætte færre pædagogmedhjælpere end kravene lyder på. Kravene til stillingsstrukturen vil blive indarbejdet i aftalerne med de selvejende institutioner, hvis de på et senere tidspunkt skal revideres.
I Aalborg Kommune er der 10 selvejende daginstitutioner.
Ændring af godkender
Hidtil har det været Familie- og Socialudvalget, der godkender oprettelsen af private institutioner. Forvaltningen anbefaler, at kompetencen delegeres til forvaltningsledelsen.
Jævnfør dagtilbudsvejledningen skal kommunen godkende den private institution, hvis denne lever op til de
kvalitetskrav, der stilles af kommunen. Der gælder derfor en etableringsret for private institutioner.
Selve godkendelsen af de private institutioner kan derfor betragtes som værende en administrativ sagsbehandling og derfor forslås der, at denne kompetence tildeles FL.
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Bilag:
Aalborg Kommunes krav til private daginstitutioner - bilag
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