Familie- og Socialudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af privat institution Vokslev Friskole og Børnehave, Hobrovej 97, 9240
Nibe
2018-079039
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
at den private institution Vokslev Børnehave udvides med op til 10 vuggestuepladser
at der gives dispensation for at oprette to forældrebestyrelser og at det accepteres, at der kun er
én samlet bestyrelse for skolen, børnehaven og vuggestuen med flertal af forældre og med
forældrerepræsentanter fra børnehaven/vuggestuen
Beslutning:
Godkendt.
Vibeke Gamst 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. Vokslev Skole og Børnehave har fremsendt perspektiv plan og
pædagogisk læreplan for vuggestuen sammen med ansøgningen.
Vokslev Friskole og Børnehaven er etableret på Hobrovej 97, 9240 Nibe. Institutionen har i forvejen en
børnehave, der er godkendt til 20 børn. Vokslev Børnehave blev etableret i 2008. Vokslev Friskole og
Børnehave ønsker at blive godkendt til at have vuggestue, med plads til 10 vuggestuebørn og med opstart
snarest muligt.
Områdelederen/dagtilbudslederen vil afholde et møde med Vokslev Friskole for drøfte pædagogik for 0-2
årige i forbindelse med oprettelse af vuggestuepladserne.
Vokslev Friskole og Børnehaven opfylder kravene til oprettelse af privat institution, herunder også kravet, at
der skal være en pædagogandel på mellem 70 – 80 %. Kravene forefindes på kommunens hjemmeside.
Link: http://www.aalborg.dk/media/4084396/kvalitetskrav-til-private-institutioner.pdf
Forældrebestyrelse og personale
Vokslev Friskole og Børnehave har en samlet bestyrelse med valgte forældre fra både skole og børnehave,
som er valgt af medlemmerne i foreningen. Forældrene har flertal i bestyrelse. Derudover har børnehaven et
forældreråd. Bestyrelsen har det overordnet ansvar for alle aktiviteter i huset. Forældrene i børnehaven er
sikret indflydelse gennem et forældreråd, som fungere som sparringspartner for bestyrelsen.
Vokslev Friskole og Børnehave har fremsendt skolens vedtægter sammen med ansøgningen. Der er
fremsendt Forretningsorden for Vokslev Børnehavne og Vuggestue. Tillige er der fremsendt ansøgning om
dispensation i forhold til sikring af forældreindflydelsen, jævnfør dagtilbudsvejledningen, fordi forældrene i
børnehaven/vuggestuen ikke har flertal.
Skolen har en bestyrelse med flertal af forældre. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, mindst 5 skal være
forældre på skolen, og mindst 2 skal være forældre til børn i børnehaven/vuggestuen. Herudover er der et
forældreråd i børnehaven/vuggestuen.
Af dagtilbudsvejledningen fremgår det, at der skal være en bestyrelse med flertal af forældre fra
børnehave/vuggestue som minimum har kompetencen vedr. privatinstitutionens arbejde, principper for
anvendelsen af budgetramme, beslutning om fravalg af et frokostmåltid, indstillingsret over for
privatinstitutionen samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelse og personale.
Forvaltningen anbefaler, at institutionens ansøgning om dispensation imødekommes, fordi forældrene (med
børn i skoledelen eller børnehave/vuggestue) har flertal i bestyrelsen, der er sikret repræsentation fra
børnehave/vuggestue i bestyrelsen, der er et forældreråd for børnehaven/vuggestuen og det er en
forholdsvis lille skole og institution. Det vurderes derfor, at det er ikke nødvendigt, at der oprettes en
decideret bestyrelse for børnehaven/vuggestuen.
Åbningstiden er 52 timer og 20 min om ugen fordelt på følgende måde:
Mandag – torsdag: 06:20 – 17:00
Fredag: 06:20 – 16:00.
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Tilskud
Tilskud til den private institution følger barnet.
Aalborg Kommune yder et driftstilskud pr. barn (ekskl. støttepædagogudgifter) svarende til de
gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. støttepædagogudgifter) pr. barn i et alderssvarende
dagtilbud i kommunen. Det årlige driftstilskud i 2018 er 93.250 kr. pr. barn på 0-2 års området og 58.889 kr.
pr. barn på 3-5 års området.
Driftstilskuddet reguleres primo det efterfølgende år på baggrund af de faktiske indskrevne børn og
åbningstiden kan maksimalt være på sammen antal timer som en kommunal institution i samme område.
Dvs. 53,5 timer for Vokslev Friskole og Børnehave.
Bevilling af støttetimer til et barn med særlige behov skal godkendes af visitationsudvalget fra
Udviklingsafsnittet for Børn og Unge.
En godkendt 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 administrations bidrag er i 2018 til 2.683 kr. pr. barn på 0-2 års området og 1.806 kr. pr.
barn i 3-5 års området.
Endvidere har en godkendt institution ret til et bygningstilskud efter Dagtilbudslovens § 37. Dette baseres
udelukkende på kommunalstyrelsens udgifter til husleje i kommunens selvejende daginstitutioner og
beregnes på grundlag af et gennemsnit af alle kommunens selvejende daginstitutioner. Det årlige
bygningstilskud er i 2018 på 5.237 kr. pr. barn på 0-2 års området og 5.260 kr. pr. barn på 3-5 års området.
Det årlige tilskud til Vokslev Friskole og Børnehave vil udgøre ved (10 - 0-2 års børn og 20 3-5 års børn)
2.0002.397 kr. fordelt på 1.795.0777 kr. i driftstilskud, 148.842 kr. i bygningstilskud og 58.478 kr. til
administrationstilskud. Tilskuddet finansieres inden for det samlede budget til pasningsområdet.
I kalenderåret 2018 har Vokslev Friskole og Børnehave haft i gennemsnit 10 børnehavebørn om måneden.
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. Derudover skal
tilsynet sikre, at den kommunale støtte ikke anvendes til ulovlige formål.
Pr. 1. januar 2019 er det en tilsynsenhed i Aalborg Kommune, der fører tilsyn med de private institutioner.
Der henvises i øvrigt til Administrationsgrundlaget for godkendelse og tilsyn med private daginstitutioner,
som blev godkendt af Familie- og Socialudvalget den 24. november 2017.
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Bilag:
Ansøgning opstart vuggestue
Vedtægter Vokslev Friskole og Børnehave
Forretningsorden Vokslev Friskole og Børnehave
Ansøgning om dispensation
Ibrugtagningstilladelse
Mail fra Finn Fisker fra BLF vedr. ibrugtagningstilladelse
Perspektivplan og læreplaner
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