Aftale mellem Frederiksværk-Hundested Kommune og Foreningen
Torup Børnehave om puljeordning i henhold til Dagtilbudslovens §
19.

Aftale

Stk. 1
Foreningen Torup Børnehave er modtager af det offentlige tilskud efter Lov om dag- fritids- og
klubtilbud mv. til børn og unge § 36 stk. 1, og den står derfor som ansvarlig for dette. Ved aftalens
indgåelse tegnes modtagerne af tilskuddet af foreningens bestyrelse.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som er valgt på foreningens generalforsamling i henhold til
foreningens vedtægter.
Modtagerne forpligter sig til løbende at orientere kommunen om ændringer i foreningens bestyrelse.

Stk. 2.
Puljeordningen drives fra lokaler i Torup, og den omfatter gennemsnitligt 25 børn alderen fra 2-6
år.
Puljeordningen fungerer ud fra princippet om fleksibel indskrivning. Fleksibel indskrivning
betyder, at grundnormeringen skal forstås som en gennemsnitlig normering set hen over året. Der
kan på den baggrund i perioder være henholdsvis flere og færre børn i institutionen end
grundnormeringen. Grundnormeringen og det faktiske antal indskrevne børn vil løbende blive fulgt
for at sikre overensstemmelse. Som udgangspunkt for den fleksible indskrivning er der fastsat et
maksimalt børnetal for institutionen. Grundnormering og maksimalt børnetal kan ses i bilag 1 og 2 i
administrations- og styringsgrundlaget for daginstitutioner i Frederiksværk-Hundested Kommune.
Af de 25 børnehavepladser kan maksimum 12 pladser konverteres til 6 pladser til 2 årige børn, idet
børn over 3 år tæller med faktor 1, og børn under 3 år tæller med faktor 2.
Yderligere ændringer i børnetal, ændringer i lokaleforhold og aldersgrænser kræver godkendelse fra
Udvalget for Familie og Børn.

Stk. 3.
Fra Frederiksværk-Hundested Kommune modtager puljeordningen et aftalt driftstilskud til 25 børn.
Der udbetales et samlet driftstilskud, som består af vedligeholdelse, løn, drift, rengøring og husleje.
Børnehaven disponerer selv over den aktuelle fordeling af midlerne på de enkelte poster.

Driftstilskuddet beregnes på baggrund af tildelingsmodellen på daginstitutionsområdet, der
reguleres årligt.
Torup Børnehave har lønsumsstyring, og løndelen reguleres af Personaleafdelingen i henhold til de
generelle aftaler på arbejdsmarkedet og lønudviklingen i forhold til udmeldingerne fra
Kommunernes Landsforening.
Afdelingen for Økonomi- og Analyse regulerer den øvrige del af driftstilskuddet ved hvert driftsårs
begyndelse i takt med prisudviklingen efter retningslinier udmeldt af Kommunernes Landsforening
og reguleret med et beløb svarende til den til enhver tid gældende afmomsningsprocent.
Størrelsen af det endelige tilskud fastsættes af byrådet i forbindelse med budgetlægningen efter
principperne i Administrations- og styringsgrundlaget for daginstitutioner i FrederiksværkHundested Kommune.

Stk. 4.
Drifts-, husleje- og vedligeholdelsestilskud til 25 børn afregnes til puljeordningen i 6 månedlige
rater.
Forældrebetalingen opkræves af kommunen, og den indgår i lønudbetalingen i forhold til det
faktiske antal indmeldte børn. Der regnes her med taksternes fulde beløb, idet FrederiksværkHundested Kommune således godtgør for en reduceret forældrebetaling, som følge af søskenderabat
og/eller anden takstnedsættelse om økonomisk friplads, pædagogisk friplads eller lignende.
Kommunen godtgør ligeledes for manglende betaling fra forældrene.
I situationer med færre antal indmeldte børn end normeringen dækkes manglende indtægter af
børnehaven.
Forældrebetalingen beregnes på baggrund af driftsudgifterne i Torup Børnehave i henhold til
Socialministeriets bekendtgørelse om forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn.

Stk. 5
Det aftalte driftstilskud og forældrebetalingen skal dække alle puljeordningens udgifter, herunder
udgifter til fast personale og vikaransættelse, bortset fra vikarer ved barsel og længerevarende
sygdom, hvor puljeordningen efter 14 dage får refunderet en del af udgifterne fra den centrale
vikarpulje i Frederiksværk-Hundested Kommune efter de samme regler, som de øvrige institutioner
i Frederiksværk-Hundested Kommune.

Stk. 6.
Puljeordningen fastsætter ordningens åbningstid, der dog mindst skal være 45 timer om ugen.

Stk. 7.
Puljeordningens leder varetager den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse og drift af
puljeordningen.
Lederen underretter personale og forældrerepræsentanterne om deres tavshedspligt, og underretter
tilsynet om eventuelle brud på tavshedspligten.

Stk. 8.
Frederiksværk-Hundested Kommune fører tilsyn med puljeordningen.
Hvis der opstår konflikter omkring det enkelte barn eller om det pædagogiske samarbejde i
puljeordningen, som lederen ikke kan løse i et samarbejde med forældrene/puljeordningen, skal
lederen underrette tilsynet om problemerne.

Stk. 9.
Bestyrelsen for foreningen Torup Børnehave skal mindst have samme indflydelse, som forældrene i
kommunens kommunale daginstitutioner har.
Bestyrelsen og puljeordningens leder ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er
fastsat i budgettet.

Stk. 10.
Opskrivning af børn til puljeordningen sker på en speciel venteliste via kommunens pladsanvisning.
Selve visiteringen af børn til puljeordningen foregår i børnehaven ud fra fastsatte principper.
Puljeordningen kan tilbydes børn fra andre kommuner, såfremt der kan opnås aftale med disse
kommuner om betaling af samme tilskud pr. barn, som for ordningens øvrige børn. Puljeordningen
er åben for børn, der kræver en særlig indsats. Puljeordningen er berettiget til at søge om
støttepædagogtimer og henvende sig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning efter samme
retningslinier som kommunens øvrige daginstitutioner.

Stk. 11.
Børnehaven kan ikke opsige samarbejde med forældrene uden tvingende grunde, og
opsigelsesvarslet er mindst 3 måneder. Udmeldelse af puljeordningen skal ske med 2 måneders
varsel til den 1. i en måned.
Det skal bemærkes, at børn, der går i børnehaveklasse, ikke samtidig kan gå i puljeordningen.

Stk. 12.
Lederen orienterer forældrene om reglerne for nedsættelse eller bortfald af forældrebetaling i
henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn.

Stk. 13.
Beregning og udbetaling af lønninger foretages af Frederiksværk-Hundested Kommune i
samarbejde med puljeordningens leder.

Stk. 14.
Puljeordningens bogholderi og regnskabsførelse varetages af puljeordningen. Puljeordningen
udarbejder et årsregnskab medio april efterfølgende regnskabsår, som Frederiksværk-Hundested
Kommune godkender.

Stk. 15.
Puljeordningen er ansvarlig for udfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning, og
puljeordningen hæfter selv for de aftaler m.v. den har indgået. Ved puljeordningens ophør skal
eventuel formue anvendes til lignende socialt formål, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 16.
Puljeordningen er omfattet af Administrations- og styringsgrundlaget for daginstitutioner i
Frederiksværk-Hundested Kommune, undtaget afsnittet om åbningstider og lukkedage samt
afsnittet om virksomhedsplaner og bilagene omkring virksomhedsplaner og
økonomistyringsprincipper og frihedsgrader.

Stk. 17.
Denne aftale kan opsiges af begge parter med 9 måneders varsel med ophør den 1. juli.

Stk. 18.
Aftalen har virkning fra 1. januar 2007.
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