GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til
møde i
Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur
Mødetidspunkt 01-12-2015 17:00
Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalg for Børn-kvalitet-struktur
01-12-2015 17:00
1 (Åben) Dagsorden for 3. møde i Opgaveudvalget for Børn - Kvalitet - Struktur på
dagtilbudsområdet ..............................................................................................................3

Side 2

1 (Åben) Dagsorden for 3. møde i Opgaveudvalget for Børn - Kvalitet - Struktur på
dagtilbudsområdet
Sags ID: EMN-2015-14121

Resumé
Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet mødes 1. december for det første
for at få tilbagemeldinger fra Børne- og Skoleudvalget på handlemuligheder overfor dagtilbud med
behov for øget robusthed og løsning for De Fire Gårde. For det andet mødes Opgaveudvalget for
indledende vurdering af kvalitetskriterier for Bæredygtig Struktur.

Baggrund
På Opgaveudvalgets møde 1. december er dagsordenspunkterne disse:
1. Tilbagemelding fra Børne- og Skoleudvalget
Tilbagemelding fra Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen på handlemuligheder
overfor dagtilbud med behov for øget robusthed og selveje og kommunalt tilhørsforhold som
barriere for forpligtende samarbejde eller sammenlægning (i De Fire Gårde). Begge punkter har
Opgaveudvalget rådgivet Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen om.
2. Indledende vurdering af kvalitetskriterierne
Kvalitetskriterierne blev godkendt politisk i juni 2014 efter en længere forudgående proces med
forældre, bestyrelser, ledere, faglige organisationer mv. Siden er der kommet en del ny forskning
på dagtilbudsområdet, som relaterer sig til kvalitetskriterierne. Denne forskning og de foreløbige
erfaringer med Bæredygtig Struktur perspektiveres på mødet til kvalitetskriterierne. Dette sker
indledningsvis med oplæg fra Sara Vinding og Camilla Brændemose. Begge er med i den
arbejdsgruppe, der blev nedsat på sidste møde i Opgaveudvalget for at forberede
Opgaveudvalgets drøftelser i dag. Deres foreløbige vurdering af kvalitetskriterierne er vedlagt som
bilag sammen med Bæredygtig Struktur på dagtilbudsområdet med kvalitetskriterierne og
Forskningsoversigt – Hovedpointer fra 2014, der introducerer de væsentligste forskningsrapporter
fra 2014.
Vurderingen af kvalitetskriterierne sker i grupper med fokus på:
a) fælles forståelse af formål, kriterier og den retning, de giver for dagtilbudsområdet.
b) fælles vurdering af kvalitetskriterierne i forhold til den nye forskning via bilag og det korte
indledende oplæg.
c) Afslutningsvis konkluderes foreløbigt på kvalitetskriterierne i lyset af den nye forskning.
Emnet drøftes igen på mødet i januar – eller senere, hvis medlemmerne af Opgaveudvalget
ønsker at deltage i et åbent arbejdsmøde med arbejdsgruppen for kvalitetskriterier sidst i januar.
3. Planlægning af udvalgets arbejde og arbejdsform
Afslutningsvis evalueres på mødet og emner til næste møde gennemgås.

Indstilling
Børn og Skole indstiller
Til Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet:
1. At Opgaveudvalget vurderer kvalitetskriterierne.
2. At Opgaveudvalget drøfter udvalgets arbejde og arbejdsform.
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Notat - Bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet Endelig version PDF (132603 - EMN2015-01178)
2. Forskningsoversigt - Hovedpointer fra 2014 (761383 - EMN-2015-11293)
3. Afrapportering fra arbejdsgruppe om kvalitetskriterier (898027 - EMN-2015-17227)
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