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1 (Åben) Første møde i Opgaveudvalg Børn - Kvalitet – Struktur på
dagtilbudsområdet
Sags ID: EMN-2015-14121
Resumé
Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet mødes første gang med fokus på
fælles forståelse af opgaverne og indledende drøftelser af
a) handlemuligheder over for dagtilbud med behov for øget organisatorisk robusthed uden aftaler
med andre dagtilbud 31. marts 2016,
b) selvejende og kommunale tilhørsforhold som barriere for forpligtende samarbejde og
sammenlægning og
c) udvalgets arbejde og arbejdsform.

Baggrund
På Opgaveudvalgets første møde er dagsordenspunkterne disse:
1. Velkomst, præsentation og introduktion, se bilag 1- Kommissorium for Opgaveudvalget
Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet og Bilag 2 - Overblik over Bæredygtig
Struktur september 2015.

2. Indledende drøftelse af handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget
organisatorisk robusthed uden gensidige aftaler med andre dagtilbud per 31. marts 2015,
se bilag 3 – Notat om dagtilbud med behov for øget robusthed.
Drøftelserne tager afsæt i, at det ikke er afklaret om, og 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.
Drøftelserne skal give foreløbige bud på handlemuligheder, behov for yderligere
information til næste møde og anbefalinger til dialog med interessenter frem til næste
møde.
Drøftelserne af dette punkt forventes afsluttet på Opgaveudvalgets møde 5. oktober.

3. Indledende drøftelse af selvejende og kommunale tilhørsforhold som barriere for
forpligtende samarbejde og sammenlægning, se bilag 4 – Notat om selvejende og
kommunale dagtilbud i De fire gårde og Tryllefløjten.
Baggrunden for drøftelserne er, at selvejende og kommunale dagtilbud ikke kan indgå
forpligtende samarbejder eller sammenlægninger med hinanden.
Drøftelserne skal give foreløbige bud på principielle overvejelser, mulige løsninger (med
hovedargumenter for disse), behov for yderligere information til næste møde og
anbefalinger til dialog med interessenter frem til næste møde.
Drøftelserne af dette punkt forventes afsluttet på Opgaveudvalgets møde 5. oktober 2015.

4. Indledende planlægning af udvalgets arbejde og arbejdsform – herunder behov for
nedsættelse af arbejdsgrupper, se bilag 1- Kommissorium for Opgaveudvalget Børn –
Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet.
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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 på mødet i oktober 2015 i forhold til
at levere et afsæt for a) at vurdere kvalitetskriterierne, der ligger til grund for Bæredygtig
Struktur og b) at følge op på konsekvenserne af for hele dagtilbudsområdet af de indgåede
sammenlægninger og forpligtende samarbejder.

5. Korte indtryk fra deltagerne på det første møde i opgaveudvalget.
Indstilling
Børn og Skole indstiller
Til Opgaveudvalget for Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet:
1. At udvalget drøfter handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget robusthed.
2. At udvalget drøfter Notat om selvejende og kommunale tilhørsforhold som barriere for
forpligtende samarbejde eller sammenlægning.
3. At udvalget drøfter udvalgets arbejde og arbejdsform.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Opgaveudvalget drøftede handlemuligheder overfor dagtilbud med behov for øget
robusthed uden aftaler med andre dagtilbud 31. marts 2016. I forlængelse heraf
ønskede udvalget følgende til deres (sidste) drøftelse af emnet 5. oktober:
 en 10-årig børnetalsprognose for at få det lange lys på børnetallet i kommunen
 en liste over de 16 dagtilbud med enhedsstørrelse
 overblik over muligheder og grænse for samarbejde mellem kommunale og
selvejende dagtilbud
 Samarbejdsaftalen for det forpligtende samarbejde mellem selvejende dagtilbud
 Evt. inspiration fra andre kommuner med en tilsvarende dagtilbudsstruktur som
Gentofte Kommunes
 Viden om de nuværende sammenlægninger og forpligtende samarbejder
vedrørende: Hvilke er en succes og hvilke er ikke? Og hvilke problemer har de
mødt?
2. Opgaveudvalget drøftede notat om selvejende og kommunale tilhørsforhold som
barriere for forpligtende samarbejde eller sammenlægning. I forlængelse heraf
ønskede udvalget følgende til deres (sidste) drøftelse af emnet 5. oktober:
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Viden om hvorfor selvejende og kommunale dagtilbud ikke kan lave et forpligtende
samarbejde
Mere konkret viden om bestyrelsernes position i forhold til en fælles løsning i De fire
gårde
En mere tydelig melding fra bestyrelserne for de to selvejende dagtilbud om deres
situation og forslag til løsning
Viden om hvilket kvalitetsløft, der kan opnås ved et fælles visionært
udviklingsprojekt i De fire gårde
Viden om driftsøkonomien for de to selvejende dagtilbud i De fire gårde aktuelt
Overblik over omkostningerne ved at lave to integrerede dagtilbud i De fire gårde,
hvor det ene er selvejende, og det andet er kommunalt?

3. Opgaveudvalget drøftede sit arbejde og arbejdsform. Følgende er ønsker til næste
møde: Mødet 5. oktober indledes med oplæg ved Sara V. Massot om fordele og
ulemper ved sammenlægningen af Trekløveren. Gruppearbejdet skal fortsat prioriteres
for at få de forskellige nuancer på emnerne. Det er for tidligt endnu at afklare yderligere
omkring arbejde og arbejdsform.
Bilag
1. Bilag 1 - Kommissorium for opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet
(689721 - EMN-2015-14121)
2. Bilag 2 - Overblik over Bæredygtig Struktur september2015 (688362 - EMN-2015-14121)
3. Bilag 3 - Notat om dagtilbud med behov for øget robusthed (686129 - EMN-2015-14121)
4. Bilag 4 - Notat om selvejende og kommunale dagtilbud i De 4 gårde og Tryllefløjten
(688363 - EMN-2015-14121)
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