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1 (Åben) Møde i Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet den 5. 
oktober 2015
 
Sags ID: EMN-2015-14121

Resumé
Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet mødes anden gang for drøftelser 
og afklaring af anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget om:
 

a) handlemuligheder over for dagtilbud med behov for øget organisatorisk robusthed uden 
aftaler med andre dagtilbud 31. marts 2016 og

b) selvejende og kommunale tilhørsforhold som barriere for forpligtende samarbejde og 
sammenlægning for De fire gårde og Tryllefløjten.

Herudover vil udvalget drøfte sit arbejde og arbejdsform med nedsættelse af to arbejdsgrupper.

Baggrund
På Opgaveudvalgets første møde er dagsordenspunkterne disse:

1. Velkommen og dagens opgaver.

2. Fordele og ulemper ved sammenlægningen af Trekløveren ved formand for Trekløveren 
Sara Massot.

3. Afsluttende drøftelse med afklaring af anbefalinger til handlemuligheder overfor dagtilbud 
med behov for øget organisatorisk robusthed uden gensidige aftaler med andre dagtilbud 
per 31. marts 2016, se Bilag A: Handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget 
robusthed.

Drøftelserne tager afsæt i, at det endnu ikke er afklaret, hvordan dagtilbud med behov for 
øget robusthed vil blive mødt, hvis de ikke har kunnet finde sammen med et eller flere 
andre dagtilbud for at styrke deres robusthed inden 31. marts 2016.

Der er udarbejdet et notat med inspirationsgrundlag til afklaring af anbefalinger til 
handlemuligheder for dagtilbud med behov for øget robusthed målrettet Opgaveudvalgets 
møde 5. oktober. I dette præsenteres først de 18 dagtilbud, som i Børn og Skoles øjne har 
mest behov for øget robusthed. Her præsenteres også nogle af de udfordringer disse 
institutioner i højere grad må slås med og lidt om deres karakteristika. Herefter følger de 
foreløbige konklusioner fra de indledende drøftelser af emnet i Opgaveudvalget 7. 
september. Dette følges af et afsnit med inspiration til 5 handlemuligheder overfor disse 
dagtilbud. Til sidst beskrives rammerne for samarbejde mellem kommunale og selvejende 
dagtilbud.

I forlængelse af notatet er der tilføjet fire bilag med supplerende viden, som også blev 
ønsket af Opgaveudvalget 7. september:
 Erfaringer fra Frederiksberg Kommune med lignende dagtilbudsstruktur som Gentofte 

Kommune
 Børnetalsprognose fra 2015 til 2025
 Erfaringer fra nuværende sammenlægninger og forpligtende samarbejder
 Samarbejdsaftale for selvejende institutioner i Gentofte Kommune, der ønsker at indgå i 

forpligtende samarbejder.
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Punktet afsluttes med afklaring af anbefalinger til Børne- og Skoleudvalgets møde i 
november 2015.

4. Afsluttende drøftelse med afklaring af anbefalinger af løsningsmuligheder for selveje og 
kommunalt tilhørsforhold som barriere for forpligtende samarbejde og sammenlægning for 
De Fire Gårde og Tryllefløjten, se Bilag B: Selveje og kommunalt tilhørsforhold som 
barriere for De Fire Gårde og Tryllefløjten.

Baggrunden for drøftelserne er, at selvejende og kommunale dagtilbud ikke kan indgå 
forpligtende samarbejder eller sammenlægninger med hinanden. Baggrunden for dette er 
beskrevet i Notat om handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget robusthed.

Børn og Skole har udarbejdet et notat med inspirationsgrundlag målrettet Opgaveudvalgets 
møde 5. oktober 2015. I dette præsenteres først et drømmescenarium for De Fire Gårde og 
Tryllefløjten, der folder kvalitetsperspektiverne ved en samlet løsning for de fem dagtilbud 
ud. Herefter følger de foreløbige konklusioner fra de indledende drøftelser af emnet i 
Opgaveudvalget den 7. september. Dette følges af en beskrivelse af fire 
løsningsmuligheder for De Fire Gårde og Tryllefløjten. I denne indgår en præsentation af de 
fem dagtilbud i området med fokus på de to selvejende dagtilbud med behov for øget 
robusthed. I de tre bilag i forlængelse af notatet gives supplerende viden til emnet, som 
også blev ønsket af Opgaveudvalget 7. september. Det gælder:

 de fem bestyrelsers holdninger til løsningsmuligheder, 
 anlægsomkostninger ved etablering af to integrerede dagtilbud i De Fire Gårde og
 status for de to selvejende dagtilbuds driftsøkonomi i 2014 og 2015.

Punktet afsluttes med afklaring af anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget i november 
2015.

5. Planlægning af udvalgets arbejde og arbejdsform – for overblik over udvalgets møder og 
emner herpå - se Bilag C: Foreløbig arbejdsplan for Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – 
Struktur på dagtilbudsområdet.

Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. I forlængelse heraf drøftes hvordan 
udvalget når i mål med milepælene – herunder
- Behov for ekspertinput
- Ønsker til særlig arbejdsform
- Ønsker til bilagsmateriale
- Ønsker til dialog mellem møderne
- Ønsker til dialog med områdets interessenter

Formandskabet foreslår oprettelse af to arbejdsgrupper efter dette møde til at levere et 
afsæt for a) at vurdere kvalitetskriterierne, der ligger til grund for Bæredygtig Struktur (med 
første afrapportering til Opgaveudvalget i december 2015) og b) at følge op på 
konsekvenserne for hele dagtilbudsområdet af de indgåede sammenlægninger og 
forpligtende samarbejder (med første afrapportering til Opgaveudvalget i marts 2016). 
Opgaveudvalgets medlemmer kan – efter ønske – indgå i disse. Børn og Skole ønsker at 
have ledere (og medarbejdere) i arbejdsgrupperne for at understøtte sammenhæng mellem 
Opgaveudvalgets arbejde og øvrige beslutnings- og dialogfora på dagtilbudsområdet.

Indstilling



Side 5

Børn og Skole indstiller 

Til Opgaveudvalget for Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet:

1. At udvalget afklarer anbefalinger til handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget 
robusthed, så sagen kan behandles i Børne- og Skoleudvalget på møde den 9. november 
2015.

2. At udvalget afklarer anbefalinger til løsningsmuligheder til selveje og kommunalt 
tilhørsforhold som barriere for forpligtende samarbejde og sammenlægning i De Fire Gårde 
og Tryllefløjten med henblik på behandling i Børne- og Skoleudvalget på møde den 9. 
november 2015.

3. At udvalget drøfter udvalgets arbejde og arbejdsform med nedsættelse af arbejdsgruppe til 
at:

a. vurdere kvalitetskriterierne, der ligger til grund for Bæredygtig Struktur og 
b. følge op på konsekvenserne for hele dagtilbudsområdet af de indgåede 

sammenlægninger og forpligtende samarbejder.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag C Foreløbig årsplan for opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på 
dagtilbudsområdet (644800 - EMN-2015-14121)
2. Bilag B Selveje og kommunalt tilhørsforhold som barriere for De Fire Gårde og Tryllefløjten 
(735689 - EMN-2015-14121)
3. Bilag A Handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget robusthed (724439 - EMN-
2015-14121)


	1 (Åben) Møde i Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet den 5. oktober 2015  

