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Beslutning: Tilbagetrækning af godkendelse af det private dagtilbud Bambi
Sagsnr. i ESDH:
20/5312
Beslutningskompetence: Udvalg for dagtilbud og familier
Beslutningstema
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for Dagtilbud og Familier træffer afgørelse om at tilbagetrække
godkendelsen af Børnehuset Bambi, som er et privat dagtilbud efter dagtilbudslovens § 20, og at de
børn fra Furesø Kommune, som er indskrevet i Bambi, tilbydes plads i kommunale dagtilbud.
Sagsfremstilling
Baggrund
Furesø Kommune godkendte Bambi som privat daginstitution efter dagtilbudslovens § 20 med
virkning fra d. 1. august 2011. I oktober 2020 fik forvaltningen en så alvorlig bekymring for
kvaliteten i det private dagtilbud Bambi, at forvaltningen fremsendte en partshøring til
dagtilbuddets bestyrelse om at tilbagetrække godkendelsen af dagtilbuddet. I forbindelse med
partshøringen blev der stillet krav om, at der skulle ses en positiv udvikling ift. tre elementer:
forbedring af det pædagogiske miljø, personalesammensætning og ledelse. Samtidig blev Bambi sat
under skærpet tilsyn.
På mødet den 2. marts 2021 modtog udvalget en orientering fra forvaltningen om, at der var sket en
positiv udvikling ift. de tre elementer, og at godkendelsen af Bambi i det lys kunne fastholdes,
samtidig med at det skærpede tilsyn skulle fortsætte.
Forvaltningen har siden efteråret 2020 givet Bambis ledelse og medarbejdere support fra
pædagogisk konsulent og sprogkonsulent med henblik på at støtte Bambis udvikling. Ligeledes har
PPR stillet sig til rådighed for support og sparring, men oplever ikke at blive inddraget.
Partshøring
Som led i tilsynene i foråret 2021 har forvaltningen igen set en bekymrende lav kvalitet i Bambi.
Blandt andet er der ikke gennemført sprogvurderinger, og der har været stor udskiftning blandt
medarbejderne og ledelsen. Forvaltningen vurderer derfor, at Bambi ikke er i stand til at leve op til
de krav, der fremgår af dagtilbudsloven og kravspecifikationen, og forvaltningen har den 23. juni
2021 på ny fremsendt en partshøring med frist den 8. august 2021 om en mulig tilbagetrækning af
godkendelsen af Bambi som dagtilbud. Som led i partshøringen skal bestyrelsen for Bambi igen
beskrive, hvordan der vil ske en positiv udvikling ift. de tre elementer:
1. Forbedring af det pædagogiske miljø
2. Personalesammensætning
3. Ledelse
PPR udtaler, at aktuel status er: ”PPR har ikke på nuværende tidspunkt sager i Bambi, hvor der
laves aktive indsatser, ud over en pædagogisk observation og vejledning. PPR stiller sig undrende
overfor om det har sin rigtighed, at der ikke på nuværende tidspunkt er børn med sproglige,
kommunikative, motoriske eller andre udviklingsvanskeligheder i Bambi.”
Forvaltningen har holdt møde med Bambis bestyrelse den 15. juli 2021, hvor den nye konstituerede
leder blev præsenteret og der var dialog om forvaltningens bekymring. På mødet fortalte
forvaltningen, at på trods af bestyrelsens engagement i Bambi er forvaltningen bekymret for, at
Bambi nu har været under skærpet tilsyn i 10 måneder, uden at der er set en varig positiv udvikling.
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I perioden har der været 4 ledere/ledelsesteam, og det er forvaltningens oplevelse, at kvaliteten i det
pædagogiske niveau går tilbage til start mellem hvert lederskift og der ikke kan skabes varige
positive forbedringer i det pædagogiske miljø.
På mødet fortalte bestyrelsen og ledelsen om medarbejdersituationen. Pr. 1. september har Bambi to
pædagoger, der er ansat og raskmeldt. I juli var der herudover en fast vikar, samt tre
langtidssygemeldte medarbejdere. Resten af medarbejderne er stoppet eller stopper inden udgangen
af august. Hertil kommer en konstitueret leder og en souschef, der laver administrative opgaver.
Den konstituerede leder fortalte om, hvordan det meste i hverdagen skal bygges op helt forfra.
Lederen har lavet en procesplan for dette arbejde.
Bambi har aktuelt 10 vuggestuebørn og 18 børnehave børn. 25 af børnene er fra Furesø Kommune.
Bambis bestyrelse har svaret på partshøringen. Bestyrelsen ønsker at fortsætte Bambis drift og
anmoder om at få forlænget fristen til 31.12.2021.
I partshøringssvaret, som er vedlagt, skriver Bambi blandt andet:
”Ledelsen vil blandt andet arbejde med de relevante fokusområder, trivselsvurderinger, fælles
læringssyn og sprogmiljøet herunder samarbejdet med kommunens konsulenter. Det er vores
oplevelse, at kvaliteten i det pædagogiske niveau desværre er gået tilbage til start mellem
hvert lederskift.”
I redegørelsen for medarbejdere har Bambi opdelt i uddannede og ikke-uddannede. Hvis man
opdeler i pædagoger og ikke-pædagoger får man 144 pædagogtimer (inkl. 37 timers ledelse)
svarende til 45 %, og 179 ikke pædagogtimer (inkl. 30 timers ledelse/administration). Det er
væsentligt under den andel på 60% pædagoger, som er politisk fastsat mål.
Bambi skriver om personalestatus:
”Vi har været uheldigt ramt på personalefronten, da vi har 3 langtidssygemeldte medarbejdere. De
sygdomsramte vil blive dækket ind med vores dygtige vikarer. Det er lykkedes os at få ansat en
pædagog mere som kan starte den 1. september hvis vi får lov til at fortsætte af kommunen. [NN] er
ansat som konstitueret leder i Bambi frem til den 30.09.2021 og vi vil meget gerne fortsætte det
gode samarbejde. Men af hensyn til partshøringen er vi nødt til at afvente beslutningen fra
kommunen, før vi kan gå i dialog om en mulig forlængelse eller fastansættelse.”
Bestyrelsen har vedlagt en række bilag, herunder lederens procesplan for det aktuelle
udviklingsarbejde bilagt ugeskema og aktivitetsskema. Bestyrelsen har også genfremsendt den
handlingsplan, der blev fremsendt til partshøringen i januar, udarbejder af to tidligere medarbejdere.
Forvaltningen oplever desværre ikke, at der har været arbejdet efter denne handlingsplan og tvivler
på, at den er forankret i den nuværende ledelse og medarbejdergruppe. Herudover er der vedlagt to
breve fra forældre i Bambi, der udtrykker ønske om, at Bambi fortsætter.
Tilsyn
Forvaltningen har drøftet med Bambis bestyrelse, at der ikke er gennemført sprogvurderinger af
børnene siden årsskiftet. Dette er særligt problematisk, fordi en opgørelse af resultaterne fra
sprogvurdering i børnehaveklassen viser, at 5 ud af 7 børn fra Bambi ikke havde et alderssvarende
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sprog, da de startede i skole i 2020. Derfor har det også været et væsentligt element i det skærpede
tilsyn.
Formanden for bestyrelsen svarer: ”Ja, det overrasker også mig at der ikke er alle børn der er blevet
sprogvurderet på nuværende tidspunkt. Aftalen med [tidligere leder] var at alle børn skulle
sprogvurderes, men det viser sig at det desværre ikke er gennemført hvilket ikke er i orden. Jeg talte
med vores nye leder [N] i går hvor hun nævnte at de vil, går i gang med at sprogvurdere de sidste
mange børn. Jeg har som formand ikke altid mulighed for at holde øje med om den ansvarlige leder
laver sit arbejde så vi som institution opfylder de kriterier som kommunen har udstedt. Derfor må
jeg i denne situation være lige så uforstående som jer, men jeg kan love jer, at jeg vil være obs på
sprogvurderingen og holde øje med om der bliver gjort noget ved det i institutionen.”
Bambi har efterfølgende sprogvurderet alle børn og vil indføre et årshjul. Forvaltningen vurderer at
erfaringen er, at Bambi ikke har kunnet gennemføre de krævede sprogvurderinger og dermed heller
ikke kunnet arbejde systematisk med opfølgning på børn i sproglige vanskeligheder og er bekymret
for om fokus kan fastholdes.
Forvaltningen har været på uanmeldt tilsyn i Bambi den 3. august. Tilsynet bar præg af sommerferie
med mange voksne og færre børn, og det var derfor svært at vurdere kvaliteten. Tilsynet bemærker:
”Kontinuitet blandt medarbejdere og leder har stor betydning for at alle medarbejdere kan udfolde
de mål og planer, aftaler omkring ansvars- og opgavefordeling som Bambi har besluttet.”
Der afholdes yderligere et uanmeldt tilsyn, når Bambi er tilbage fra hjemsendelse pga coronasmitte,
som fremlægges på udvalgsmødet den 17. august 2021.
Tilbagetrækning af godkendelse for det private dagtilbud Bambi
Forvaltningen har deltaget i Bambis bestyrelsesmøde den 15. juli for at drøfte elementerne i
partshøringen, og bestyrelsens arbejde og indsats ift. at sikre en positiv udvikling. Forvaltningen
anerkender bestyrelsens bestræbelser på at sikre den ønskede udvikling, men må samtidig
konstatere, at det ikke er lykkedes for bestyrelsen at sikre den fornødne og vedvarende udvikling af
den pædagogiske kvalitet, af personalesammensætningen og af de ledelsesmæssige forhold gennem
de seneste ti måneder under skærpet tilsyn.
Bestyrelsen fremlægger gode intentioner og hensigter i partshøringen, men har fortsat en ustabilitet
i ledelse, medarbejdergruppe og organisering.
På grund af den store ustabilitet i Bambi, hvor bestyrelsen ikke formår at sikre stabilitet i ledelse og
medarbejdergruppe, hvilket betyder at den pædagogiske kvalitet ikke er tilfredsstillende, anbefaler
forvaltningen, at Udvalg for dagtilbud og familier tilbagekalder godkendelsen af Bambi som et
privat dagtilbud efter dagtilbudslovens § 20 med virkning fra den 1. september 2021.
Opsigelsen af aftalen med Bambi betyder, at de berørte familier fra Furesø Kommune skal tilbydes
plads i et kommunalt dagtilbud, hvis de ønsker det. Familier fra andre kommuner, som har plads i
Bambi, skal finde dagtilbudspladser i deres hjemkommune.
Pr. 15. august 2021 er der 9 vuggestuebørn og 13 børnehavebørn fra Furesø Kommune, som skal
tilbydes pladser i kommunale dagtilbud, samt 3 børn der har søgt og fået en anden dagtilbudsplads.
Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at sikre det fornødne antal dagtilbudspladser til
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familierne i Farum. Det vil nogle tilfælde betyde, at børnene fra Bambi får en plads før børn på den
almindelige venteliste.
Økonomiske konsekvenser
Tilbagetrækningen af godkendelsen indstilles til at ske med virkning fra og med den 1. september
2021 fra hvilken dato, institutionen ikke længere vil kunne modtage tilskud.
Driftstilskuddet til private dagtilbud er baseret på bruttodriftsomkostningerne til de tilsvarende
kommunale tilbud, og derudover gives der et administrations- og bygningstilskud. I det omfang der
kan findes pladser til børnene fra Bambi i eksisterende kommunale tilbud, vil udgifterne til
administrations- og bygningstilskud bortfalde, hvilket svarer til ca. 160.000 kr. årligt.
De nye børn kan rummes indenfor den eksisterende fysiske kapacitet i Farum. Der vil være enkelte
udgifter til opstart af yderligere børn, som rummes indenfor det sparede tilskud.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Beslutningen om at trække godkendelsen fra Bambi er begrundet i børnenes trivsel, læring og
udvikling og har dermed sammenhæng med mål 3: ”I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode
børneliv og en tryg alderdom”, og herunder succeskriterierne: 3.1. Furesømodellen for det gode
børneliv og 3.2. Trivsel og læring.
Borgerinddragelse
Der har været en tæt dialog med Bambis bestyrelse, og der er holdt flere møder de seneste ti
måneder. Forvaltningen har tilbudt møder og har holdt møder, når forældrebestyrelsen har ønsket
det.
Forvaltningen vil invitere samtlige forældre til et orienteringsmøde 18. august.
Lovgrundlag
Dagtilbudslovens § 20.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for dagtilbud og familier:
- træffer afgørelse om at tilbagetrække godkendelsen af Børnehuset Bambi med virkning fra 1.
september 2021
- godkender at de fra Furesø Kommune indskrevne børn i Bambi tilbydes plads i et kommunalt
dagtilbud 1. september 2021
Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 17-08-2021
Godkendt.
Afbud:
Øjvind Vilsholm
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Bilag:
12580914
22620847

Åben Partshøring juni 2021 til Bambi's bestyrelsesformand Endelig og afsendt
Åben Svar pa° partshøring_Børnehuset Bambi 7 august 2021
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