Familie- og Socialudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af ny privat institution - St. Restrup Skovbørnehus, Restrup Skovvej
2019-046877
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
at den private institution St. Restrup Skovbørnehus, Restrup Skovvej godkendes til at oprette og
drive 0-6 års institution på Restrup Skovvej 30, 9240 Nibe
at godkendelsen gives under forudsætning af, at ibrugtagningstilladelse indsendes og
godkendes af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning:
Godkendt.
Anne Honoré Østergaard og Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 21.06.2019
kl. 09.00

Side 1 af 4

Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Af dagtilbudsloven fremgår det at kommunen skal godkende privatinstitutioner, som opfylder lovgivningens
og kommunalbestyrelsens krav for godkendelse.
Der gælder derfor en etableringsret for private institutioner, såfremt de lovgivningsmæssige og de
kommunalt vedtagne krav er opfyldt. I Aalborg kommune er det Familie- og Socialudvalget, der godkender
oprettelsen af private institutioner.
I forbindelse med godkendelse skal den private institution dokumentere, at institutionen leve 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. ’St. Restrup Skovbørnehus, Restrup Skovvej’ har fremsendt
pædagogisk læreplan og institutionens vedtægter sammen med ansøgningen.
’St. Restrup Skovbørnehus, Restrup Skovvej’ ønskes etableret på Restrup Skovvej 30, 9240 Nibe.
Institutionen ønsker at åbne 1. september, med et forventet børnetal på 25 vuggestuebørn og 20
børnehavebørn.
Afsnitsleder for Tilsyn og Privat Pasning har været i dialog med initiativtagerne for ’St. Restrup
Skovbørnehus, Restrup Skovvej’ løbende, og har fastsat endnu et møde d. 17. juni hvor pædagogikken samt
lovgrundlaget for en privat institution skal drøftes nærmere.
’St. Restrup Skovbørnehus, Restrup Skovvej’ opfylder kravene til oprettelse af privat institution, herunder
også kravet om en pædagogandel på 75%, her accepteres en fordeling på mellem 70-80% pædagoger og
20-30% pædagogmedhjælper. Aalborg kommunes krav forefindes på kommunens hjemmeside. Link:
https://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/privat-pasning/til-professionelle/opret-privatdaginstitution
Forældrebestyrelse og personale
Institutionen har en bestyrelse, som er valgt af medlemmerne i foreningen. Bestyrelsen har det overordnede
ansvar for alle aktiviteter i huset.
’St. Restrup Skovbørnehus, Restrup Skovvej’ har fremsendt vedtægter sammen med ansøgningen. I
vedtægterne fremgår det, jf. dagtilbudsvejledningen, 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 52,5 timer om ugen kl. 06:30 – 17:00 alle hverdage.
Tilskud
Aalborg kommune yder et driftstilskud pr. barn (ekskl. Støttepædagogudgifter) svarende til de
gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. Støttepædagogudgifter) pr. barn i et aldersvarende
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 derefter.
En godkendt institution har ret til et administrationstilskud efter Dagtilbudslovens §38, når institutionen
administrerer følgende fem opgaver: Løn, bogføring, budget/regnskab samt revision og personalejuridisk
bistand. Det årlige administrationsbidrag er i 2019 fastsat til 2.749 kr. pr. barn på 0-2 års området og 1.839
kr. pr. barn på 3-5 års området.
Endvidere har en godkendt institution ret til et bygningstilskud efter Dagtilbudslovens §37. Dette baseres
udelukkende på ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner
i kommunen. 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.
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Det årlige tilskud i 2019 takster til ’St. Restrup Skovbørnehus, Restrup Skovvej’ vil ved (25 - 0-2års børn og
20 – 3-5 års børn) i alt udgøre 4.023.209 kr. fordelt på 3.678.304 kr. i driftstilskud, 239.400 kr. i
bygningstilskud og 105.505 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.
Foruden de ovennævnte punkter skal tilsynet sikre at den kommunale støtte ikke anvendes til ulovlige
formål.
Der henvises i øvrigt til administrationsgrundlaget for godkendelse og tilsyn med private daginstitutioner,
som blev godkendt at Familie- og Socialudvalget d. 24. november 2017.
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Bilag:
Ansøgningsskema - Privat dagtilbud - St. Restrup Skovbørnehus
Vedtægter - Privat dagtilbud - St. Restrup Skovbørnehus
Perspektivplan - Privat dagtilbud - Privat dagtilbud - St. Restrup Skovb...
Den Styrkede Pædagogiske Læreplan - Privat dagtilbud - St. Restrup Skovb...
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