Familie- og Socialudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af Anmodning om oprettelse af privatinstitution Vuggestuen
Stjernestund, Sohngårsholmsvej 64, 9210 Aalborg SØ
2017-007422
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
at den private institution Vuggestuen Stjernestund godkendes til at oprette og drive privat vuggestue
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen og Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Af dagtilbudsloven fremgår det, at kommunen skal godkende privatinstitutioner, som opfylder lovgivningens
og kommunalbestyrelsens krav for godkendelse.
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.
Vuggestuen Stjernestund ønskes etableret på adressen Sohngårdsholmsvej 64, 9210 Aalborg SØ. Institutionen forventer at starte op pr. 1. maj 2017 med et forventet børnetal på 10 børn, hvorefter det med tiden vil
stige til 25 børn.

Områdelederen inddrages i dialogen med den private institution om pædagogikken og for at sikre, at den
private institution har kendskab til lovgrundlaget på området.
Der har været afholdt møde mellem Områdelederen samt dagtilbudslederen og Vuggestuen Stjernestund.
På mødet blev pædagogikken, lovgrundlaget på området samt Aalborg Kommunes krav til private institutioner gennemgået.
Vuggestuen Stjernestund opfylder kravene til oprettelse af privat institution, herunder også kravet til 75/25 %
fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Kravene forefindes på kommunens hjemmeside.
Link: http://www.aalborg.dk/media/4084396/kvalitetskrav-til-private-institutioner.pdf
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.
Vuggestuen Stjernestund træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten er åben for alle børn, også børn med særlige behov.
Aalborg Kommune kan ikke anvise pladser i private institutioner.
Børn, forældrebestyrelse og personale
Vuggestuen Stjernestund er normeret til 25 børn i alderen 0-2 år.
Institutionen har en tostrenget bestyrelsesmodel. En institutionsbestyrelse uden forældre bestående af to
ejere og en forældrebestyrelse med et flertal af forældre for at sikre forældrene den indflydelse dagtilbudslovgivningen foreskriver.
Åbningstiden er 49,5 timer om ugen fordelt på følgende måde:
Mandag – torsdag: 06:30 – 16:30 og fredag 06:30 – 16:00.
Tilskud
Aalborg Kommune yder et driftstilskud pr. barn (eksl. indsatspædagogudgifter) 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.
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 2017 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
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grundlag af et gennemsnit af alle kommunens selvejende daginstitutioner. Det årlige bygningstilskud er i
2017 på 5.145 kr. på 0-2 års området og på 5.260 kr. på 3-5 års området.
Det årlige tilskud til Vuggestuen Stjernestund vil udgøre ved (25 - 0-2 års børn) 2.487.852 kr. fordelt på
2.293.352 kr. i driftstilskud, 128.625 kr. i bygningstilskud og 65.875 kr. til administrationstilskud. Tilskuddet
finansieres inden for det samlede budget til pasningsområdet.
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. 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 privatinstitution
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