Familie- og Socialudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af Anmodning om oprettelses af privatinstitution Østskolen,
Udebørnehaven Morgenfruen
2015-007035
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
at den private institution Østskolen, Udebørnehaven Morgenfruen godkendes til at oprette og drive privat
børnehave
at der gives dispensation til kravene om andelen af uddannet personale indtil Udebørnehaven Morgenfruen
når 10 børn
Beslutning:
Godkendt.
Jens Toft-Nielsen stemmer imod.
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Sagsbeskrivelse
Af dagtilbudsloven fremgår det, at kommunen skal godkende privatinstitutioner, som opfylder lovgivningens
og kommunalbestyrelsens krav for godkendelse.
Kommunalbestyrelsens krav til private institutioner blev senest behandlet af Familie- og Socialudvalget d.
12.06.2015. Kravene forefindes på kommunens hjemmeside.
Jævnfør dagtilbudsvejledningen skal kommunen godkende den private institution, hvis denne opfylder betingelserne og kvalitetskravene, der stilles af kommunen. Der gælder derfor en etableringsret for private institutioner. I Aalborg Kommune er det Familie- og Socialudvalget, der godkender oprettelse af private institutioner.
I forbindelse med godkendelse skal den private institution dokumentere, at institutionen lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser § 7, bestemmelserne om pædagogiske læreplaner § 8, samt bestemmelserne om sprogvurdering og sprogstimulering § 11, gældende krav til bygninger samt de kommunalt fastsatte godkendelseskriterier.
Områdelederen og dagtilbudslederen har været i dialog med den private institution om pædagogikken for at
sikre, at den private institution har kendskab til lovgrundlaget på området.
Udebørnehaven Morgenfruen er etableret på Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst. Udebørnehaven Morgenfruen fik en midlertidigt administrativt godkendelse i foråret 2015, da kravene til de private institutioner var i
gang med at blive revideret. Udebørnehaven Morgenfruen fik samtidig besked om at søge på ny, når de nye
krav var modtaget.
Udebørnehaven Morgenfruen har siden haft udfordringer i forhold til de bygningsmæssige ændringer på
baggrund af korrespondance med By- og Landskabsforvaltningen. Ibrugtagningstilladelsen er nu fremsendt
og godkendt af By- og Landskabsforvaltningen.
I 2016 har Udebørnehaven Morgenfruen haft indskrevet 3,33 børn i gennemsnit.
Jf. kravene skal der være ansat mellem 70 – 80 % pædagoger og mellem 20 – 30 % pædagogmedhjælpere i
institutionen. Udebørnehaven Morgenfruen har ansat en pædagog som afdelingsleder på 37 timer og en
pædagogmedhjælper på 20 timer. Andelen af pædagoger er på 65 %.
Det foreslås, at Udebørnehaven Morgenfruen får dispensation fra kravet om 70 – 80 % pædagoger på grund
af det lave børnetal. Det forudsættes at der som minimum skal være omkring 20 timer ugentlig for at det er
muligt at ansætte en pædagog yderligere og derfor forslås det, at dispensationen gælder indtil de når 10
børn.

Ved godkendelse af institutionen følger pengene barnet, dvs. at privatinstitutionen modtager et driftstilskud,
et bygningstilskud og et administrationstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen.
Udebørnehaven Morgenfruen træffer selv afgørelse om optagelse af børn.
Aalborg Kommune kan ikke anvise pladser i private institutioner.
Børn, forældrebestyrelse og personale
Udebørnehaven Morgenfruen er normeret til 30 børnehavebørn. Institutionen har en tostrenget model – en
friskolebestyrelse samt en forældrebestyrelse som består af i alt fem medlemmer.
Åbningstiden er 52 timer om ugen fordelt på følgende måde:
Mandag – torsdag: 06:30 – 17:00 og fredag 06:30 – 16:30
Tilskud
Aalborg Kommune yder et driftstilskud pr. barn (eksl. støttepædagogudgifter) svarende til de gennemsnitlige
budgetterede nettoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Det årlige driftstilskud er i
2017 på 91.567 kr. pr. barn på 0-2 års området og 57.024 på 3-5 års området
Driftstilskuddet reguleres primo det efterfølgende år på baggrund af de faktiske indskrevne børn. Driftstilskuddet er beregnet med udgangspunkt i en åbningstid på 49,32 timer på 0-2 års området samt 51 timer på
3-5 års området. Tilskuddet kan variere ud fra åbningstiden.
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Bevilling af støttetimer til et barn med særlige behov skal godkendes af visitationsudvalget fra Udviklingsafsnittet for Børn og Unge.
En godkendt privat institution har ret til et administrationsbidrag efter dagtilbudslovens § 38, når institutionen
administrerer følgende fem opgaver: løn, bogføring, budget/regnskab, samt revision og personalejuridisk
bistand. Det årlige administrationsbidrag i 2016 svarer til 2.635 kr. på 0-2 års området og 1.774 kr. på 3-5 års
området.
En godkendt privat institution har ret til et bygningstilskud efter dagtilbudslovens § 37. Bygningstilskuddet
baseres på Aalborg Kommunes udgifter til husleje i kommunens selvejende daginstitutioner og beregnes på
grundlag af et gennemsnit af alle kommunens selvejende daginstitutioner. Det årlige bygningstilskud er i
2016 på 5.145 kr. på 0-2 års området og på 5.260 kr. på 3-5 års området.
Det årlige tilskud til Udebørnehaven Morgenfruen vil udgøre ved 30 – 3-5 års børn 1.938.512 kr. fordelt på
1.727.492 kr. i driftstilskud, 157.800 kr. i bygningstilskud og 53.220 kr. til administrationstilskud.
Tilsyn
Aalborg Kommune skal jævnfør retssikkerhedslovens § 16, efter godkendelse af den private leverandør, føre
løbende tilsyn med, at de krav institutionen er godkendt efter overholdes, herunder pædagogiske læreplaner
og sprogstimulering efter folkeskoleloven. Kommunen skal gennem tilsynet sørge for, at alle børn får den
støtte de har brug for, herunder også at kommunens afgørelser vedrørende særlig støtte til børn føres ud i
livet. Dagtilbudslederen i området fører tilsynet med de private institutioner.
Derudover skal tilsynet sikre, at den kommunale støtte ikke anvendes til ulovlige formål. Der er ikke fastsat
regler for tilsyn med privatinstitutionens økonomi, da dette er institutionens eget ansvar.
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