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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG
BØRN - KVALITET - STRUKTUR PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
1. BAGGRUND OG FORMÅL
I Budgettet for 2013-2016, blev det besluttet at en væsentlig del af realiseringen af børnevisionen Tryghed,
leg og læring - Børn forandrer verden - er udviklingen af en mere bæredygtig struktur på
dagtilbudsområdet. Udviklingen vil foregå i dialog med forældre og fagfolk med henblik på en drøftelse af
strukturen på dagtilbudsområdet, hvor nærhed og søskendefordele skal være bærende principper.
Konkret skal arbejdet med bæredygtig struktur på dagtilbudsområdet tage udgangspunkt i at sikre:
•
•
•

høj kvalitet i samtlige dagtilbud – for det enkelte barn og dets forældre
den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne – både i det enkelte dagtilbud og på tværs i
organisationen
gode rammer for en attraktiv arbejdsplads – for medarbejdere og ledere

I perioden fra sommeren 2013 til foråret 2014 har Børn, Unge og Fritid arbejdet sammen med bl.a.
repræsentanter fra ledelserne af kommunens dagtilbud og forældrerepræsentanter fra tilbuddenes
bestyrelser om formuleringen af en række pejlemærker for kvalitet. Pejlemærkerne blev diskuteret blandt
en meget bred kreds af interessenter, og bl.a. på baggrund heraf formulerede Børn, Unge og Fritid et
forslag til en række egentlige kvalitetskriterier, der rammesætter arbejdet med at skabe en bæredygtig
struktur på dagtilbudsområdet.
På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 og i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2014 blev et
notat med kvalitetskriterier forelagt, og det blev besluttet:
• At kvalitetskriterierne lægges til grund for det fortsatte arbejde
• At det fortsatte arbejde følger den forelagte procesplan
Efter den politiske behandling blev alle dagtilbud bedt om at give en skriftlig tilbagemelding for deres egen
vurdering af bæredygtighed og potentialer for fremtiden. Den 31. oktober 2014 var deadline for
dagtilbuddenes tilbagemeldinger til Børn, Unge og Fritid. Herefter er der i løbet af december, januar og
februar gennemført opfølgende dialog med dagtilbuddene for at kvittere for deres skriftlige tilbagemelding
og drøfte de videre skridt. Det igangsatte arbejde kræver fortsat politisk fokus.
Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte et opgaveudvalg for Børn-Kvalitet-Struktur på
dagtilbudsområdet.

2. OPGAVEUDVALGETS OPGAVER
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Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i det nu foreliggende baggrundsmateriale fra arbejdet med
Bæredygtig Struktur. Desuden skal sammenhængen til relevante visioner Børn forandrer verden og Læring
Uden Grænser medtænkes.
Opgaveudvalget har til opgave at:
•

•
•
•

udarbejde forslag til løsninger af Bæredygtig Struktur til forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget i
november 2015. Dette gælder blandt andet i forhold til:
o om selveje og kommunalt tilhørsforhold er til hinder for sammenlægning af og forpligtende
samarbejder mellem dagtilbud.
o dagtilbud, der ikke ønsker at indgå i samarbejder, selvom Børn og Skole vurderer, at
dagtilbuddet ikke er bæredygtigt.
følge op på de kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser for hele dagtilbudsområdet af de
indgåede sammenlægninger og forpligtende samarbejder til Børne- og Skoleudvalget i maj 2016.
vurdere kvalitetskriterierne bl.a. i lyset af ny forskning om dagtilbudsområdet og erfaringer fra de
første sammenlægninger og forpligtende samarbejder indtil maj 2016.
Vurdere eventuelle nye nationale tiltags (dagtilbudsreform) betydning for dagtilbudsområdet.

3. SAMMENSÆTNING AF OPGAVEUDVALGET
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Børne- og Skoleudvalget i henhold til § 17, stk.
4, i lov om kommunernes styrelse.
Opgaveudvalget består af:
•
•

5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen
6 medlemmer fordelt således:
- 2 formænd fra kommunale dagtilbud,
- 2 formænd fra selvejende dagtilbud,
- 1 forælder fra kommunalt dagtilbud,
- 1 forælder fra selvejende dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand/næstformand for opgaveudvalget.
Sekretariatsbistand til opgaveudvalget koordineres af Direktør for Børn og Skole.

4. OPGAVEUDVALGETS ARBEJDSFORM
Opgaveudvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform. Formandskabet sikrer sammenhæng i
politikudviklingen til de øvrige udvalg med borgerdeltagelse og til de stående udvalgs arbejder.
Opgaveudvalget kan i sit arbejde nedsætte arbejdsgrupper. I arbejdsgrupperne vil der kunne inddrages
yderligere relevante interessenter.
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Opgaveudvalget kan endvidere inddrage yderligere interessenter, herunder forældre, og personer med
særlig viden eksempelvis gennem afholdelse af workshops, offentlige møder mv., herunder to
repræsentanter fra faglige organisationer på dagtilbudsområdet (BUPL og PMF) samt fire ledere fra
henholdsvis to kommunale og to selvejende institutioner, to repræsentanter fra paraplyorganisationerne
for de selvejende daginstitutioner (GBV og MDI).

5. TIDSPLAN
Opgaveudvalget påbegynder sit arbejde i september 2015 og afslutter sit arbejde i juni 2016.
Børne- og Skoleudvalget orienteres på dets møder løbende om opgaveudvalgets arbejde.
Forslag til løsninger af Bæredygtig Struktur forelægges for Børne- og Skoleudvalget i november 2015.
Anbefaling til opfølgning på de kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser for hele dagtilbudsområdet
forelægges for Børne- og Skoleudvalget i maj 2016.
Vurdering af kvalitetskriterierne forelægges for Børne- og Skoleudvalget i maj 2016.
Vurdering af betydningen af eventuelle nye nationale tiltag for dagtilbudsområdet forelægges for Børne- og
Skoleudvalget i maj 2016.

6. Økonomi
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
Hvis forslag fra opgaveudvalget er forbundet med udgifter, der ikke kan finansieres indenfor eksisterende
budget vil stillingtagen ske i forbindelse med forhandling om og vedtagelse af kommende års budget.
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