Familie- og Socialudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af ny privat institution - Børnehuset Bjørnehulen
2019-039442
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at den private
institution Børnehuset Bjørnehulen godkendes til at oprette og drive 0-6 års institution med 22 vuggestuebørn
og 18 børnehavebørn
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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. Børnehuset Bjørnehulen har fremsendt pædagogisk læreplan og
institutionens vedtægter sammen med ansøgningen.
Børnehuset Bjørnehulen ønskes etableret på Strubjerg 163, 9400 Nørresundby. Institutionen forventer at
åbne op pr. 1. juni 2019 med et forventet børnetal på 22 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn.
Afsnitsleder for Tilsyns og Privat Pasning og initiativtagerne til Børnehuset Bjørnehulen har allerede haft flere
møder og har dagsordenssat endnu et møde den 27. maj 2019, hvor pædagogikken og lovgrundlaget for en
privat institution skal drøftes.
Børnehuset Bjørnehulen opfylder kravene til oprettelse af privat institution, herunder også kravet, at der skal
være en pædagogandel på mellem 70 – 80 %. Fordelingen mellem personaletyper kan accepteres inden for
rammen 70-80 % pædagoger og 20-30 % pædagogmedhjælper. Kravene forefindes på kommunens
hjemmeside. Link: https://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/privat-pasning/tilprofessionelle/opret-privat-daginstitution
Forældrebestyrelse og personale
Institutionen har en bestyrelse, som er valgt af medlemmerne i foreningen. Bestyrelsen har det overordnet
ansvar for alle aktiviteter i huset. Forældrene er sikret indflydelse gennem et forældreråd, hvor forældrene
har flertallet.
Børnehuset Bjørnehulen har fremsendt vedtægter sammen med ansøgningen I vedtægterne, jævnfør
dagtilbudsvejledningen fremgår det, at forældreindflydelsen som minimum omfatter principper for
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.
Åbningstiden er 51 timer om ugen fordelt på følgende måde: Mandag – Torsdag: 06:30 – 16:45,
Fredag: 06:30 – 16:30.
Tilskud
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 2019 er 95.519 kr. pr. barn på 0-2 års området og 59.788 kr.
pr. barn 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 for 0-2 års
institutioner og 51 timer for 3-5 års institutioner.
Tilskuddet kan variere ud fra åbningstiden, er åbningstiden lavere, reguleres driftstilskuddet forholdsvis
derefter.
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
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bistand. Det årlige administrations bidrag er i 2019 til 2.749 kr. pr. barn på 0-2 års området og 1.839 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 2019 på 5.368 kr. pr. barn på 0-2 års området og 5.260 kr. pr. barn på 3-5 års området.
Det årlige tilskud i 2019 takster, til Børnehuset Bjørnehulen vil ved (22 - 0-2 års børn og 18 3-5 års børn) i alt
udgøre 3.519.749 kr. fordelt på 3.213.393 kr. i driftstilskud, 212.776 kr. i bygnings-tilskud samt 93.580 kr. i
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 jf. dagtilbudsloven. 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. Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning fører tilsynet med de private institutioner. Derudover skal tilsynet
sikre, at den kommunale støtte ikke anvendes til ulovlige formål. Endvidere føres der et
økonomisk/administrativt tilsyn.
Der henvises i øvrigt til Administrationsgrundlaget for godkendelse og tilsyn med private daginstitutioner,
som blev godkendt af Familie- og Socialudvalget den 24. november 2017.
Børnehuset Bjørnehulen er beliggende tæt på et udsat boligområde. Børnehuset Bjørnehulen får mulighed
for at være med i Aalborg Kommunes ansøgning om dispensation fra reglen om bedre fordeling i
daginstitutioner. Hvis Børnehuset Bjørnehulen ikke ønsker at indgå i ansøgningen, skal institutionen én gang
årligt oplyse, hvor stor en andel børn fra udsatte boligområder, der er optaget i institutionen i løbet af det
sidste kalenderår.
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Bilag:
Ansøgning Børnehuset Bjørnehulen
Underskrevne vedtægter
De styrkede læreplaner
VS_ Ibrugtagelsestilladelse
Godkendelse fra By - og landskabsforvaltningen
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