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1
Virksomhedsplan for 2012 - Børne- og Fritidsforvaltningen
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede i sit møde den 24. januar 2012 direktionens og
forvaltningernes forslag til virksomhedsplan 2012 og vedtog, at udsætte behandling
til efter behandling i de enkelte stående udvalg.
Børne- og Fritidsforvaltningens Virksomhedsplan 2012 afspejler de senere års
fokus på at styrke sammenhængskraften og helhedstænkningen i forvaltningen.
Virksomhedsplan 12 bidrager også til at skabe sammenhæng mellem de centrale
styringsdokumenter, der er dagsordensættende for forvaltningens virksomhed.
Eksempler på styringsdokumenter er:
 Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020
 Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik
 Budgetaftale 2012-2015
 Direktionens udviklingsstrategi og virksomhedsplan.
Virksomhedsplan 2012 danner endvidere afsæt for og er styrende for indsatserne i
virksomhedsplanerne for daginstitutioner, skoler m.v. Derved sikres sammenhæng i
styringskæden fra det politiske niveau til den borgernære service.
I Virksomhedsplan 2012 er de enkelte indsatsområder
Læring og kompetencer
Kultur- og Fritid
Inklusion og fællesskab
Forebyggelse og tidlig indsats
Innovation og effektivisering
Trivsels- og ledelsesmåling
nærmere beskrevet.








Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler forvaltningens forslag
til Virksomhedsplan 2012 over for Økonomiudvalget.
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Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Anbefales.
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2
Budgetproceduren 2013-16
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede på mødet den 24. januar 2012 forvaltningens forslag
til tidsplan og principper på grundlag af notat af 16. januar 2012.
Forvaltningens forslag bygger på en række centrale principper om
o at skabe et tidligt samlet økonomisk overblik i form af budgetredegørelse og
budgetanalyser
o at udarbejde en budgetstrategi til Økonomiudvalgets møde den 17. april
o at afholde en budgetkonference den 23. april for kommunalbestyrelsen
o at sikre en tidlig og aktiv involvering af de faglige ledere
o at sikre en tidlig og mere aktiv involvering af fagudvalgene
o at sikre en tidlig inddragelse af MED-organisationen
I tråd med disse principper havde forvaltningen i notatet af 16. januar 2012
foreslået, at der allerede på Økonomiudvalgets januarmøde blev truffet en
beslutning om, at fagudvalgene skulle gå i gang med at finde besparelsesforslag på
1 pct., og at fagudvalgenes løsningsforslag – efter drøftelser i MED-organisationen
- skulle indarbejdes i budgetforslaget.
På baggrund af oplægget besluttede Økonomiudvalget
1. at igangsætte en proces i de stående udvalg, hvor der skal findes ideer til
reduktion af serviceudgifter, hvor Økonomiudvalget har et ambitionsniveau på 1
pct.,
2. at forslagene sammenskrives i et handlekatalog uden at indgå i budgetforslaget,
og
3. at tidsplanen i notatet af 16. januar 2012 tilrettes i overensstemmelse med pkt. 1
og 2.
I indeværende møde vil forvaltningen give en orientering om, hvordan den
påtænker at tilrettelægge fagudvalgets arbejde med Økonomiudvalgets beslutning
af 24. januar 2012.
Orienteringen bygger på nedenstående tidsplan og proces:
Dato:

Aktivitet

Februar (uge
6)

Fagudvalgene orienteres om Økonomiudvalgets beslutning
af 24. januar 2012 og om forvaltningens oplæg til proces.

Aktø
r
POL

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 09-02-2012, s.7

Febr. og marts

April (uge 15)

April (den 17.
april)

April og maj

Maj (uge 19)
Juni

Juni (uge 24)

Juni (den 19.
juni)

Juli og august
August

August (den

Forvaltningen
- inddrager de decentrale ledere i idéfasen for
budgettilpasningen og
- arbejder med handleforslag, hvis omfang lever op til
Økonomiudvalgets ambitionsniveau på 1 pct.´s reduktion.
Herunder vil MED-organisationen løbende blive inddraget,
således at forslagene vil blive behandlet i
MED-organisationen inden endelig behandling i
fagudvalgene.
Fagudvalgene sættes i gang med budgetarbejdet på
baggrund af oplæg fra forvaltningen – 1. oplæg.
På mødet drøftes forvaltningens oplæg, herunder de
konsekvenser der er anført af forvaltningen og af
MED-organisationen.
Økonomiudvalget fastlægger budgetstrategien,
- herunder krav til serviceudgifternes størrelse, og
- retningslinjer for fagudvalgenes arbejde med
budgetrammen
På baggrund af fagudvalgsbehandlingen arbejder
forvaltningen videre med forslagene i 1. oplæg.
Endvidere arbejder forvaltningen med yderligere forslag –
2. oplæg, således at summen af forslag til handlekataloget
matcher sparekravet fra Økonomiudvalgsmødet den 17.
april.
Fagudvalgene drøfter på ny forvaltningens forslag til
reduktioner, både 1. oplæg og 2. oplæg.
Forvaltningen arbejder videre med forslagene efter
fagudvalgsmødet i uge 19, herunder inddrages ledere og
MED-organisationen.
Fagudvalgene færdiggør behandlingen af de fremlagte
handleforslag, så de kan indgå i samlet oplæg til
Økonomiudvalgsmødet den 19. juni.
Økonomiudvalget
- drøfter budgetstatus og fastlægger evt. korrektioner til
sparekravet
- drøfter handlekataloget, som er oversendt fra
fagudvalgene
- drøfter det videre arbejde med forslagene, herunder
offentliggørelse
Forvaltningen igangsætter evt. yderligere forslag til
handlekataloget jf. beslutningen i ØK-mødet den 19. juni.
Forvaltningen klargør budgetforslaget 2013-16 med
henblik på udsendelse den 22. august, og
Færdiggør handlekataloget til ØK-mødet den 20. august.
Økonomiudvalget orienteres om seneste budgetstatus, og

ADM

POL

POL

ADM

POL
ADM

POL

POL

ADM
ADM

POL
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20.aug.)

træffer beslutning om den videre procedure omkring
handlekataloget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Taget til efterretning.
A kan ikke tiltræde forslag 1, idet der ikke allerede nu 3 måneder efter budgettets
vedtagelse er belæg for at melde en besparelse på 1% ud.
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3
Forpligtigende retningslinier for overgange mellem tilbud på Børne- og
Ungeområdet nu med tidlig SFO overgange.
.

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 19. maj 2011 de reviderede, forpligtigende
retningslinier for overgange mellem tilbud på Børne- og Ungeområdet.
Udvalget protokollerede samtidig, at sagen skulle genfremlægges i forbindelse med
evalueringen af tidlig start i SFO. Evalueringen af den tidlige start i SFO har været
forelagt udvalget den 17. november 2011. Arbejdsgruppen, der oprindelig
evaluerede og reformulerede aftalerne om overgange, har herefter foreslået
forpligtigende retningslinier i forbindelsen med overgangen fra børnehave/børnehus
til tidlig SFO og fra SFO til klub. Herudover er retningslinierne i forbindelse med
tosprogede børn blevet gennemgået og justeret. Justeringerne fremgår af bilaget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at de forpligtigende retningslinier for
overgange mellem tilbud på Børne- og Ungeområdet er gældende for alle
institutioner m.v. fra 1. marts 2012.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Godkendt med en bemærkning om, at der også bør være fokus på børn og unge, der
vender tilbage efter udlandsophold.

Bilag: Bindende retningslinier for arbejdet med overgange

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 09-02-2012, s.10

4
Evaluering af anvisningsregler for dagtilbud
.

Sagsfremstilling
Den 17. november 2010 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget nye anvisningsregler
for dagtilbuddene. Det blev desuden besluttet at evaluere anvisningsreglerne ved
udgangen af 2011.
I forlængelse heraf har Børne- og Fritidsforvaltningen evalueret de nye
anvisningsregler internt. I forbindelse med evalueringen er der særligt spurgt ind til
pladsanvisningens og ledernes erfaringer med de nye regler. Nedenfor samles op på
disse erfaringer. Sidst i sagen orienteres om Gentofte Kommunes elektroniske
anvisning.
De nye anvisningsregler trådte i kraft pr. 1. januar 2011. Orientering om nye
anvisningsregler foregik på www.ltk.dk og ved at udsende breve til forældre med
børn på ventelisten.
Formålet med de nye anvisningsregler var at:
a) Sikre børnefamilier et sammenhængende tilbud og lette dem i hverdagen
b) Sikre plads til børn med behov for en garantiplads
c) Sikre større kontinuitet i børnenes hverdag og mindske antallet af skift
d) Sikre en bedre og mere fleksibel udnyttelse af pladserne
e) Lette og effektivisere administrationen af anvisningen
a) Flere børnefamilier har fået en mere sammenhængene tilbud og er blevet
lettet i hverdagen
Det er især de nye regler vedr. prioritering af søskende og børn med behov for
udvidet åbningstid, der har tilgodeset dette.
De tidligere regler prioriterede som hovedregel altid det ældste barn først. I de nye
anvisningsregler ændres denne hovedregel således, at søskende og børn af forældre
med behov for tidlig åbningstid prioriteres forud for andre børn. Det sker for i
højere grad at tage hensyn til familier med flere børn og tilgodese forældre på
arbejdsmarkedet med dokumenteret behov for udvidet åbningstid, eller børn hvis
forældre har tilføjet ønsket om pasningsgaranti.
Konsekvensen af de nye regler er, at yngre søskendebørn kommer før ældre børn på
ventelisten, som derfor må vente enten længere på en plads i et konkret dagtilbud
eller tilbydes et af de andre ønskede dagtilbud. Det samme gælder børn af forældre
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med behov for tidlig åbningstilbud. Størstedelen af søskendebørn får i dag plads i
samme institution som deres søskende.
Daginstitutionsledernes oplever, at reglerne om at prioritere søskende fungerer efter
hensigten. De oplever, at det er en stor lettelse for familierne og daginstitutionerne
selv, at søskendebørn i højere grad prioriteres før børn på ventelisten, som ikke har
søskende. Desuden oplever lederne, at det er en fordel for institutionerne, at de
kender familierne i forvejen og at børn og forældre kender institutionerne, fordi det
letter samarbejdet og indkøringen af børnene.
Også pladsanvisningen oplever en stor tilfredshed blandt forældrene i forlængelse
af denne ændring. Pladsanvisningen har i 2011 ikke modtaget klager fra forældre,
som er blevet sprunget over på ventelisten af søskendebørn.
Desuden betyder reglen vedr. anvisning inden for 3,5 km. grænsen at forældre
anvises plads til deres børn i nærheden af deres bopæl.
b) Lyngby-Taarbæk Kommune overholder pasningsgarantien
For at leve op til lovens krav om at tilbyde garantibørn plads en bestemt dato
prioriteres garantibørn før andre børn i perioder med særlig pres på pladser.
Konsekvenserne er at et yngre garantibarn kan komme før ældre børn på
ventelisten, der derfor må vente længere på en plads i et konkret dagtilbud eller
tilbydes et af de andre ønskede dagtilbud. Regler har konsekvent været brugt i
foråret 2011 i Lundtofte, Virum og Lyngby distrikt og i foråret 2012 i Virum og
Lyngby distrikt.
I en tid med et meget stort pres på pladser har reglen bedraget til, at
Lyngby-Taarbæk Kommune har kunnet overholde pasningsgarantien. Omvendt er
der sket en kraftig stigning i antallet af forældre, som opskriver børn til
pasningsgarantien.
Daginstitutionerne oplever nu i højere grad modtager børn helt fra de er omkring 10
måneder gamle, og at dette ikke er forbeholdt nogle bestemte institutioner eller
dagplejen.
Pladsanvisningen har indenfor det sidste år ikke modtaget klager fra forældre, fordi
børn opskrevet til en garantiplads er prioriteret før deres barn.
c) Færre børn oplever skift i løbet af deres institutionstid
Det sker fordi, at søskendeforældre og børn med behov for udvidet åbningstid
tilgodeses ved tildeling af pladser får nu tilbudt et dagtilbud, som er deres første
prioritet, jf. punkt 1. Det var tidligere forældre til disse børn, der var tilbøjelige til at
skifte dagtilbud.
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Samtidig oplever pladsanvisningen, at forringelse ved genopskrivning på et år i
nogle tilfælde får forældre og børn til at blive glade for det tilbud, barnet er anvist.
Anvisningsreglerne har dog ikke ændret på, at dagplejen, rene vuggestuer og
børnehaver generelt oplever større udskiftning blandt børn end børnehuse. Det
tilskrives, at forældre generelt ønsker børnehuse til deres børn.
d) Mulighed for mere fleksibel udnyttelse af pladserne
Ved ophævelse af distriktsgrænserne og indførelse af afstandsgrænse i stedet blev
det muligt at udnytte pladserne mere fleksibelt, fx ved at anvise børn tæt på de
tidligere distriktsgrænser til et naboområde med mindre pres på pladser.
I forlængelse af anvisningsreglerne anviser Pladsanvisningen ud fra de
dagtilbudsønsker, som forældrene har skrevet barnet op til. Men er barnet skrevet
op til en garantiplads eller kan forældreønskerne af andre årsager ikke
imødekommes bruges muligheden for at placere børn i daginstitutioner indenfor en
afstand af 3,5 km fra hjemmet.
I 2011 har der været stor efterspørgsel efter pladser i alle fire distrikter, men det
forudses at reglen i de kommende år vil komme hyppigere i anvendelse.
d) Mere effektiv administrationen af anvisningen til dagtilbud
Især fire ændringer har været medvirkende til dette:
1. Stramning af krav om at alle forældre skal opskrives til minimum 3 dagtilbud.
Tidligere kunne forældre nøjes med at skrive børnene op til ét 3-6 års tilbud. De
flere muligheder giver pladsanvisningen gør det nemmere at placere børnene.
2. Forældrene prioriterer deres ønsker ved opskrivning. Prioritering var tidligere
en hyppig årsag til forældrehenvendelser til pladsanvisningen. Denne type
henvendelser er derfor nu begrænset, da daginstitutionerne prioriteres ved
opskrivning.
3. Opskrivning af børn til børnehavetilbud inden barnet fylder 2 år. Dette giver
pladsanvisningen bedre muligheder for at danne sig overblik ved forårsvisiteringen
tidligere end førhen.
4. Forældrenes svarfrist er reduceret fra 7 til 5 hverdage. Svarfristen svarer i dag
til fristen i vores nabokommuner. Den korte svarfrist forhindrer ubesatte pladser i
institutionerne. Pladsanvisningen arbejder fremadrettet på at kunne benytte
sms-service til at orientere forældrene, og dermed modtage tilbagemelding fra dem
endnu hurtigere.
Samtidig med implementering af de nye anvisningsregler er de elektroniske
selvbetjeningsmuligheder blevet forbedret ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune har

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 09-02-2012, s.13

implementeret et nyt kapacitetsstyresystem som forbedre mulighederne for at
planlægge indskrivningen i dagtilbuddene markant.
***
Evalueringen af anvisningsreglerne giver ikke anledning til at foreslå egentlige
revideringer, men ved at arbejde med reglerne er det blevet tydeligt, at der er nogle
generelle spørgsmål, som forældrene stiller igen og igen. Uklarheder og upræcise
formuleringer tilrettes derfor i anvisningsreglerne administrativt.
Orientering om mulighederne for elektronisk pladsanvisning
Gentofte Kommune har som den første kommune i landet indført et elektronisk
pladsanvisningssystem. I forlængelse heraf har forvaltningen besøgt Gentofte for at
høre mere om systemet.
Systemet vender op og ned på den hidtidige måde at tænke anvisning på. Der tages
udgangspunkt i borgerens behov for allerede tidligt at få en afklaring på barnets
fremtidige pasning - for at kunne holde barsel i fred og ro. Og borgerens mulighed
for selv at foretage anvisningen - og dermed målsætninger som maksimal
gennemsigtighed i anvisning, egen ansvar for tilmelding via selvbetjening,
effektivisering mv.
Systemet virker i korte træk således, at når et barn bliver født i Gentofte Kommune
tildeles det automatisk et pladsforslag (sker allerede ved tildeling af cpr-nummer).
Pladsen tilbydes ud fra en række kriterier, herunder afstand, plads i institutionen,
formodet opstartstidspunkt, søskendes placering mv. Forældrene kan derfor allerede
umiddelbart efter barnets fødsel gå ind og godkende den foreslåede plads eller finde
en anden mulighed. I så fald bookes pladsen som man booker fly- eller
biografsæder: Man vælger en tom plads - findes den ikke, må man enten finde en
anden institution eller rykke datoen for pladsbehov. Pladsen reserveres indtil to
måneder før det forventede behov. Tilmelding er bindende en måned før start.
Systemet indebærer bl.a. at:
Hele kommunen er et distrikt - og at borgerne følgeligt kan blive nød til at køre
langt
· At forældrene til enhver tid kan ind- og udmelde børn (med en måneds varsel),
blot der er plads.
· Der er ingen ventelister - og følgeligt kun få garantipladser (alle får jo en plads fra
fødsel!)
· Det er en forudsætning, at der er det tilstrækkelige antal pladser - for at sikre
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borgerne valgmulighed eller bare plads. Derfor operere Gentofte Kommune med en
vis overkapacitet.
· Det bliver sværere at styre optaget generelt med midlertidig udvidelse (langt
mindre styringsfleksibilitet)
· Dagtilbud bliver mere sårbare - idet anvisning lægges fuldkommen i hænder på
forældrene (større risiko for tomme pladser).
· Systemet rummer mulighed for at forældre kan indtaste præferencer (skovgrupper,
profil, åbningstider mv.) og efterfølgende få en oversigt over relevante institutioner
(funktionaliteten benyttes endnu ikke i Gentofte Kommune)
Forvaltningen vurderer at systemet har nogle spændende perspektiver på sigt,
hvorfor implementeringen følges løbende. Der er dog som start en del tekniske
problemer, hvor systemet ikke gør som det skal. På sigt regner Gentofte Kommune
med at kunne sparre ca. 1 pladsanviser. Systemet er udviklet i samarbejde med
leverandøren til genvej (borgernes side) og KMD (leverandør af
institutionssystemet). Selve pladsanvisningsdelen er knyttet til ”genvej” - og
forudsætter således, at dette system er implementeret i Lyngby-Taarbæk Kommune
(svarer til Rudersdals Kommunes "min rude").
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager
evaluering af anvisningsregler på dagtilbudsområdet til efterretning

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Taget til efterretning.
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5
Indførelse af børneintra og forældrekurser i dagtilbud (udmøntning af
Budgetaftale 2012 – 15)
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2012 -15 blev der afsat 1 mio. kr. over de kommende 4 år
til forsøg med kommunikation og samarbejde institution og forældre samt
børneintra.
I forlængelse af budgetbeslutningen godkender Børne- og Ungdomsudvalget om
udmøntningen af budgetaftalen vedrørende dels forældrekurser i 2012, dels
implementering af et forældre-intranet på dagtilbud.
Forsøg med forældrekurser for forældre til 0-6-årige
For at give forældre bedre mulighed for at tilegne sig viden og forståelse af egen
forældrerolle og barnets handlinger, samt samarbejdet med og livet i dagtilbud
besluttede aftalepartierne bag budgetaftalen at afsætte midler til gennemførelse af
forældrekurser for forældre i dagtilbud. Kurserne foreslås tilrettelagt som foredrag
med dialog/små øvelser, så de passer ind i forældres travle hverdag og udbydes i
løbet af foråret 2012 i form af tre gå-hjemmøder og forestås af Lyngby-Taarbæk
Kommune i samarbejde med en ekstern oplægsholder.
Kurset henvender sig til alle kommunens småbørnsforældre – primært rettet mod
forældre, hvis børn er på vej ind i dagtilbudslivet. Temaerne kunne være: Børn
samarbejder (udgangspunkt i Jesper Juuls ” det kompetente barn”), Børn og
løsrivelse - hvornår sker det og hvordan takler vi det som forældre, Mor og far som
par i en småbørnsfamilie, Søskendejalousi, Måltider, Søvn, Leg og bevægelse,
Dine, mine og vores børn – den svære balance i sammenbragte familier, samarbejde
med daginstitution (gensidige forventninger) mv. Kurset henvender sig btil alle
forældre i dagtilbud.
Børne- og Fritidsforvaltningen indgår aftale med oplægsholdere mv. Information
om kurset sendes til alle nye forældre i dagtilbud i foråret 2012 – desuden
annonceres på kommunens hjemmeside, i opslag i alle dagtilbud og i det grønne
område.
Børne- og Fritidsforvaltningen evaluerer kurset efterfølgende med henblik på årligt
at udbyde lignende kurser.
Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder allerede i dag en række forældrekurser, som er
mere målrettede. Nedenfor orienteres kort om de forskellige tilbud:
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· Fx afholder Sundhedsplejen cafédage målrettet børn fra 0-1 år. Her er temaerne fx
Leg bevægelse med dit barn, Første hjælp til småbørn, Opdragelse med hjertet,
Børns søvn og sovevaner 0-1 år, Støt dit barns udvikling 0-1 år, og giv dit barn
selvværd, De første bøger. Cafedage holdes på biblioteket om formiddagen og er
målrettet forældre på barsel.
· Derudover holder Forebyggelsescenteret kurser i praktiske og kreative redskaber
til brug i børneopdragelse. Formålet er at styrke forældrenes tro på deres rolle som
forældre, og at tilbyde praktiske redskaber til håndtering af dagligdagens
udfordringer. Temaerne er Ros og komplimenter der styrker barnets positive
udvikling, Stop en halv! hvordan vi som forældre reagerer på børns uønskede
adfærd, Hvordan vi som forældre arbejder i samme retning, og styrker
forældrearbejdet (også henvendt til enlige), Hjælp! kreative måder at hjælpe/støtte
børn med at overvinde vanskeligheder og At straffe eller ej! afgrænsning og
guidning af børn – som fremmer udviklingen. Kurset består af 7
undervisningsgange af 2 ½ times varighed hver 14 dag.
· Endelig gennemføres i perioden 2011-2013 gennemføres projektet ”Sprog er en
gave – samarbejde med tosprogede forældre til børn i dagtilbud” i fire dagtilbud.
Projektet har blandt andet til formål at øge forældrenes indsigt i deres børns
sproglige udvikling i hjem og dagtilbud, samt at give forældrene ejerskab og
handlemuligheder. Der afholdes kursusforløb for målgruppen i projektperioden og
udvikles særligt materiale til henholdsvis forældre og personale i dagtilbud om
aktiviteter og samarbejde om tosprogede børns sproglige udvikling.
Indførelse af et forældre-intranet på dagtilbud
Både forældre og daginstitutioner har i gennem de seneste år i stigende grad
efterspurgt et elektronisk kommunikationsredskab i hverdagen på linje med det der
kendes på skoleområdet. Systemet giver dels en elektronisk platform for
dokumentation og videndeling blandt medarbejderne på institutionerne, dels
mulighed for at forbedre kommunikationen med forældrene.
Forældrekommunikationen sker i dag via op til flere opslagstavler i hver institution,
elektroniske infotavler, sedler, mails, hjemmeside og beskeder. Et forældre-intranet
kan ikke erstatte den daglige mundtlige snak omkring børnene, men kan samle al
generel kommunikation mellem institution og hjem, som er tilgængeligt for
forældrene hele døgnet. I brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2009 svarede hver 3.
forældre i dagtilbuddene, at omfanget af elektronisk kommunikation er for lille. Det
er ikke kun kommunikationen mellem institution og forældre, der forbedres, et
forældre-intranet giver også forældrene mulighed for at kommunikere elektronisk
med hinanden, fx i forbindelse med fødselsdage eller andet.
Samtidig er der i forlængelse af de seneste års professionalisering af det
pædagogiske arbejde i dagtilbud, et øget krav om dokumentation og skriftlighed, fx
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læreplaner, overgangspapirer og sprogindsatser. Et elektronisk redskab som et
forældre-intranet giver mulighed for, at opkvalificere dette arbejde.
Børne- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med IT-afdelingen nedsat en
arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra forvaltningen og ledere som i
samarbejde udarbejder en kravspecifikation og afdækker markedet. Arbejdsgruppen
undersøger bl.a. Børneintra som er på linje med skoleintra udarbejdet af UNI C.
Der er i dag en række andre interessante løsninger med bedre brugerflade og flere
funktionaliteter. Det undersøges derfor, hvilken løsning der bedst matcher
dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommunes behov.
Børne- og Fritidsforvaltningen planlægger at indgå aftale med leverandør i løbet af
foråret 2012. Et nyt system forventes implementeret i efteråret 2012.
I forbindelse med implementeringen af et forældre-intranet er det vigtigt, at der
både generelt på hele dagtilbudsområdet – og lokalt på den enkelte institution,
drøftes gensidige forventninger til brug af et forældre-intranet (herunder
informationsniveau, svarfrister på henvendelser mv.).
Langt det meste af kommunikations-, dokumentations- og informationsarbejdet
løser dagtilbuddene i forvejen, så det forventes ikke, at der skal bruges mere tid på
et forældre-intranet, dog vil der i implementeringsfasen være en ekstraindsats i
form af kurser, introduktion mv.
Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med budget 2012 -15 er der afsat 1 mio. kr. over de kommende 4 år til
forsøg med kommunikation og samarbejde institution og forældre samt
forældre-intranet. Midlerne er fordelt således på årene:
2012
0,40

2013
0,50

2014
0,05

2015
0,05

I alt
1,00

*) 2012-pris- og lønniveau

Der fastlægges endeligt budget for projekterne, herunder fordeling af midler
mellem forældrekurser og børneintra, når behov og kravspecifikation er fastlagt.

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
1. godkender planen for udmøntning af budgetaftalen vedrørende dels
implementering af et forældre-intranet på dagtilbud, dels forældrekurser i 2012.
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Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Godkendt.
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6
Rambølls evaluering af nye ledelselsesformer på dagtilbud
.

Sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2010 at igangsætte to forsøg med
områdeledelse i Lyngby-Taarbæk Kommune for i alt 10 dagtilbud og afprøve
forpligtende ledernetværk i kommunens øvrige 37 dagtilbud i perioden fra 1. juni
2010 til 31. maj 2012. I forlængelse heraf besluttede Børne- og Ungdomsudvalget
den 14. april 2012 at lade Rambøll Management evaluerer de to ledelsesforsøg.
Evalueringen skulle afdække følgende:
1. En analyse af i hvilken udstrækning, at de to ledelsesforsøg indfrier de
opstillede mål og succeskriterier.
2. En vurdering af de to ledelsesformers egnethed i forbindelse med at
imødekomme de fremtidige krav og udfordringer på dagtilbudsområdet i
Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder udfordringer af lovgivningsmæssig,
ledelsesmæssig, styringsmæssig, pædagogfaglig og økonomisk karakter.
3. Idet forsøgsperioden er forholdsvis kort ønskes tillige en perspektivering i
forhold til erfaringer fra lignende ledelsesforsøg i andre kommuner.
4. Identifikation af særlige udviklings- og justeringsbehov i forbindelse med
gennemførelse af en permanent ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Evalueringen skulle inddrage erfaringer fra alle relevante interessenter, herunder
forældre, medarbejdere, ledere og forvaltning. I forbindelse med evalueringen er
der nedsat en styregruppe, som følger og har ansvaret for evalueringen af de to
ledelsesforsøg, bestående af repræsentanter fra lederne, medarbejderne og
forvaltningen.
Rambøll Management afleverede sin evalueringsrapport den 23. januar 2012 og
præsenterede resultaterne på et temamøde for alle interessenter den 31. januar 2012.
Nedenfor er gengivet Rambølls anbefalinger fra evalueringsrapporten:
1. Afklaring af hvad der er de vigtigste mål i ledelsesformen. Som det fremgår af
ovenstående erfaringer fra Lyngby-Taarbæk Kommune og fra andre kommuner, er
der styrker og svagheder ved både område- og netværksledelse. I valget af
ledelsesform er det afgørende spørgsmål for Lyngby-Taarbæk Kommune derfor at
forholde sig til, hvad vil man med ledelsen på dagtilbudsområdet i fremtiden.
a.
Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en model, hvor der mulighed for
tværgående prioritering mellem institutioner, en model med stærkere ledelseskraft
og en model, hvor der er stærkere strategisk implementeringskraft, er det Rambølls

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 09-02-2012, s.20

vurdering, at man skal vælge områdeledelse.
b.
Hvis Lyngby-Taarbæk ønsker en model, som i højere grad bygger på de
enkelte institutioners evne til at finde løsninger i fællesskab, og hvor ledelseskraften
er knyttet til den enkelte institution, så skal netværksledelse vælges.
2. Områdelederen er afgørende i områdeledelsesmodellen. Hvis Lyngby-Taarbæk
Kommune ønsker at indføre områdeledelse, kommer områdelederen til at spille en
nøglerolle, hvis ledelsesformen skal være en succes. I den forbindelse anbefaler
Rambøll, at man i relation til områdelederne, herunder rekrutteringen, lægger vægt
på følgende:
a.
At der ansættes områdeledere, der ikke har været leder i en institution i det
område, man ansættes i. I modsat fald er det vanskeligere at finde sig til rette i den
nye rolle som områdeleder.
b.
At der ansættes områdeledere, som kan finde balancen mellem tydelighed i
lederrollen og lydhørhed over for lokale ønsker og behov. I den forbindelse skal
områdelederen medvirke til at skabe tydelighed om opgavefordelingen, så der ikke
opstår usikkerhed om denne. Dette indebærer også, at områdelederen skal kunne
sætte ind over for børnehusledere, som ikke deltager i samarbejdet i området som
forventet. I forlængelse heraf er det vigtigt, at områdelederen er med til at skubbe
på en proces, hvor der i det enkelte børnehus skabes klarhed om opgavefordelingen
ved børnehuslederens fravær.
c.
At man specifikt søger efter ledere, der har kompetencer og evner inden for
strategisk ledelse, evner inden for ledelse af ledere og strategisk-pædagogisk
ledelse. Det skal være ledere, der kan implementere kommunens overordnede
strategi, som kan være leder for andre ledere, og som formår at tænke pædagogisk
udvikling i en større sammenhæng på tværs af institutioner.
3. Tydelighed på samarbejdet i netværksmodellen. Hvis Lyngby-Taarbæk
Kommune ønsker at indføre netværksledelse, er det afgørende at det, som skal være
fælles, defineres klart. Evalueringen viser, at det kan være en udfordring at nå til
enighed om at fordele ledelsesopgaver i netværksmodellen, og at det derfor kan
være vanskeligt at indfri de fulde stordriftsfordele og synergier i samarbejdet med
denne model. Rambøll anbefaler derfor, at det tydeliggøres, hvilke opgaver
netværkene minimum skal være fælles om og finde løsninger på, og at der fra
forvaltningens side følges op på, om netværkene lever op til dette. Hvis
netværksmodellen skal fungere som et forpligtende netværk, er det afgørende, at
forpligtigelsen ikke kun er i forhold til hinanden som institutioner men også i
forhold til den politiske og administrative ledelse og de forventninger, der er herfra.

4. Hurtig beslutning og ledelseskraft bag implementeringen. Evalueringen viser,
at den uafklarede situation om valg af fremtidig ledelsesmodel har medvirket til, at
det fulde potentiale ved ledelsesmodellerne ikke er indfriet. Samtidig viser
interviewene, at der er behov for klarhed om den fremtidige model. Rambøll
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anbefaler derfor, at der tages en hurtig beslutning om valg af en permanent
ledelsesmodel, og at der derefter sættes ledelseskraft bag implementeringen af den
valgte model.
5. Tydelig kommunikation til forældre om valg af ledelsesmodel på alle niveauer.
Evalueringen viser, at der eksisterer stærke holdninger til ledelsesmodellerne blandt
forældrene. Det er naturligt, at ændringer kan føre til usikkerhed, og i den
sammenhæng ligger områdemodellen længst fra den model, som eksisterede inden
ledelsesforsøget. Samtidig viser evalueringen, at medlemmer af forældrebestyrelsen
har positive erfaringer med områdeledelses- såvel som netværksmodellen. Uanset
hvilken model der vælges, anbefaler Rambøll, at baggrunden for valg af
ledelsesmodel kommunikeres tydeligt. I forlængelse heraf er det vigtigt, at ledere
og medarbejdere i institutionerne og børnehusene – uanset om der indføres den
model, man foretrækker – er konstruktive i kommunikationen med forældrene.
6. Særlig proces for selvejende institutioner. Selvejende daginstitutioner har en
særlig juridisk status, som indebærer, at bestyrelsen har det økonomiske ansvar og
arbejdsgiver-ansvaret i institutionen. Dette kan være en udfordring, da eksempelvis
modellen med områdeledelse indebærer et samarbejde omkring disse opgaver. En
netop gennemført undersøgelse af Rambøll for Socialministeriet viser i den
forbindelse, at indførelse af centraliserede ledelsesformer rummer et
konfliktpotentiale pga. de selvejende institutioners særlige juridiske status. Rambøll
anbefaler på den baggrund, at der gennemføres en proces efter en særlig tidsplan for
kommunens selvejende daginstitutioner, hvor kommunen og institutionerne
sammen afklarer, hvordan ledelsesformen kan tilpasses parternes ønsker. Det er
erfaringen fra ovenstående undersøgelse, at denne proces kan tage tid, bl.a. fordi
der potentielt skal tages hånd om juridiske spørgsmål.
Rapporten blev præsenteret på et temamøde den 31. januar 2012 for alle
interessenter på dagtilbudsområdet. Der er ifølge tidsplanen afsat god tid til en
dialogproces frem til 23. marts 2012. På baggrund af Rambølls anbefalinger og
dialogprocessen Børne- og Fritidsforvaltningen forelægge Børne- og
Ungdomsudvalget forslag til en endelig model for ny struktur på dagtilbudsområdet
den 12. april 2012.
Kompetence:
Børne- og Ungdomsudvalget
Bilag:
- Rambøll Managements evalueringsrapport vedr. de to ledelsesforsøg på dagtilbud

Økonomi
Ingen.
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Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
1. Godkender Rambøll Managements rapport som grundlag for en dialog- og
høringsproces om fremtidens ledelsesformer på dagtilbuddene i perioden frem til
23. marts 2012.
2. Med afsæt i Rambøll Managements anbefalinger og dialogprocessen træffer
endelig beslutning om valg af model for fremtidens ledelsesstruktur på dagtilbud på
Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april 2012

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Godkendt at spørgsmålet om fremtidig ledelsesstruktur sendes i høring frem til 23.
marts 2012. Rambøll rapporten medsendes til høring.
På baggrund af høringen træffes der endelig beslutning om valg af fremtidig
ledelsesstruktur.
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7
Principbeslutning om pulje til fremme af børns muligheder for at komme ud i
naturen (udmøntning af Budgetaftale 2012 – 15)
.

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i sit møde den 19. januar 2011 at udskyde
sagen til februar-mødet.
I forbindelse med budget 2012 -15 blev der afsat 1,33 mio. kr. årligt til at styrke
børns muligheder for at komme ud i naturen. Børne- og Ungdomsudvalget har i
forlængelse af budgetbeslutningen ønsket at drøfte forskellige modeller for
udmøntning af naturpuljen. Samtidigt har udvalget ønsket en diskussion af,
hvorvidt midlerne til de eksisterende skovgrupper, herunder Skovbussen Ronja,
skal samtænkes med den nye naturpulje, eller om de nuværende skovgrupper skal
bevares i deres nuværende form.
På baggrund af den valgte model fremlægger forvaltningen i marts 2012 forslag til
en endelig udmøntning af naturpuljen for 2012 og årene frem.
Eksisterende naturinitiativer i dagtilbuddene
Udmøntning af puljen til fremme af børns muligheder for at komme ud i naturen
skal ses i sammenhæng med de mange eksisterende initiativer for at fremme børns
læring vedr. natur og naturfænomener i dagtilbud og mulighed for at komme ud i
naturen. Dagtilbuddene har igennem mange år en stor tradition for at arbejde med
natur og komme ud i naturen. Ikke bare via de etablerede skovgrupper eller den
hidtidige forårsskovpulje, men også via lokale daglige aktiviteter. Nedenfor er listet
en række af de eksisterende initiativer – der er alene tale om eksempler:
· Temaet Natur og naturfænomener er et af de obligatoriske temaer i alle dagtilbuds
læreplaner, og alle dagtilbud har følgelig mål og definerede aktiviteter herom.
· Lyngby-Taarbæk kommune råder desuden over ”Det Lyserøde hus” – et fælles
hus ved skov og strand i Taarbæk, som kan bookes af alle dagtilbud. I 2011 har Det
Lyserøde hus afd. A. været booket i 29 uger, og afd B været booket i 27 uger.
· En række dagtilbud er medlem af Naturklubben Oasen , som er en privat forening,
som har købt den gamle skovløberbolig ved Kaningården af spejderne. Der betales
et årligt kontingent for at være medlem. Der udleveres en nøgle, og huset kan så
bruges efter behov.
· Alle dagtilbud kommer ofte ud i naturen, fx gennem en række lokale tiltag, hvor
børn dagligt eller periodevis kommer i naturen fx område Ulrikkenborgs projekt på
Frilandsmuseet sidste forår.
Kommunens definerede skovbørnehaver – Skovbørnehaven Mariehønen,
Dyrehavens Skovbørnehave og Skovbo Skovbørnehave - er alle private. Den
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kommunale institution Udebørnehaven Bøgely og Puljeinstitutionen Svanen er
tildelt det grønne flag af Friluftsrådet (dækker over, at institutionen har en grøn
handleplan, har deltaget i rådets spirekurser og gennemfører grønne projekter).
Modeller for udmøntning af naturpuljen i dagtilbud
Nedenfor skitseres mulige modeller for udmøntning af Naturpuljen. Forvaltningen
har i forlængelse af budgetbeslutningen modtaget en række bidrag fra ledere,
netværk/områder og bestyrelser, som vedlægges sagen til udvalgets inspiration,
ligesom de foreslåede modeller har været drøftet i ledergruppen. Udvalget drøfter
de forskellige modeller med henblik på fastlæggelse af en model for udmøntning af
puljen til fremme af børns muligheder for at komme ud i naturen.
Der er opstillet i alt 7 modeller:
· Model 1 – Ny anvendelse af midlerne til de eksisterende skovgrupper
· Model 2 – Oprettelse af nye faste skovgrupper
· Model 3 – Samlede forårsskovinitiativer
· Model 4 - Central pulje til opgradering af personale i naturpædagogik
· Model 5 - Fælles naturvejleder
· Model 6 – Fordeling af midlerne til naturaktiviteter i netværk og områder
· Model 7 – Fælles bus til brug for alle dagtilbud
Model 1 forudsætter en nedlæggelse af de eksisterende skovgrupper, herunder
Ronja og anvendelse af midlerne til en af de øvrige modeller. Der gøres
opmærksom på, at de skitserede modeller kan kombineres.
Model 1 - Eventuel nedlæggelse af eksisterende faste skovgrupper
Lyngby-Taarbæk Kommune har i i dag afsat 1.025.717 kr. til skovgrupper.
Midlerne tildeles i alt 7 skovgrupper fordelt på i alt 6 dagtilbud (Børnehusene
Prinsessehøj, Humlehuset, Taarbæk, Rosenlyst, Vandpytten og Brede (2
ordninger)). Den nuværende skovgruppeordning udløser 14,25 ekstra timer
ugentligt, som dækker en bedre normering i forbindelse med skovgruppen.
Udgangspunktet for skovgrupperne var ca. 14 børn. De 14,25 ekstra pædagogtimer
svarer til brutto 146.351 kr. årligt pr. skovgruppe. Dvs. at de syv skovgrupper
tilsammen modtager 1.025.717 kr. ekstra om året sammenlignet med almene
ordninger. Der vedlægges notat udarbejdet i forbindelse med budgetprocessen 2011
vedr. skovgrupper.
Hertil kommer Skovbussen Ronja, som omfatter en gruppe på 20 børn. Der er årligt
afsat 626.257 kr. til Skovbussen Ronja. Beløbet dækker dels 484.757 kr. (svarende
til 47,2 ekstra timer, som dækker 7,7 pga. transport til og fra materielgård, 15,5 pga.
særlige ledelsesforhold forbundet med bussen og 24 pga. anneks), dels 141.500 kr.
til drift og vedligehold (benzin, forsikringer, værksted mv.). Der henvises i øvrigt til
sag vedr. Skovbusssen Ronja på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i december
2011.
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Ønsker Børne- og Ungdomsudvalget at nedlægge de eksisterende skovgrupper,
herunder skovbussen Ronja kan naturpuljen forhøjes med i alt 1.651.974 kr.
(1.025.717 kr. dækkende de 7 skovgrupper og 626.257 kr. dækkende de samlede
udgifter til Ronja).
I den forbindelse bør udvalget være opmærksom på, at 20-35 pladser
nedlægges/flyttes til andre huse (udbygning påkrævet mange steder), idet der reelt
ikke er fysiske rammer til alle disse børn inden for dagtilbuddenes hus. Derfor
anbefales det, at udvalget i tilfælde af, at det ønsker at nedlægge skovgrupperne,
først nedlægger disse fra 2013.
Der gøres opmærksom på, at nedlæggelse af skovgrupper og skovbus forudsætter
reduktioner af personalenormeringerne. Der må derfor påregnes op til ½ års
tilpasning som følge af opsigelsesvarsler mv.
Model 2 – Oprettelse af nye faste skovgrupper
For at sikre at flere børn i Lyngby-Taarbæk Kommune dagligt kommer i skoven
udvides antallet af faste skovgrupper fra 7 til i alt 16. De 9 ekstra skovgrupper
omfatter ca. 14 - 16 børn og udløser 14,25 ekstra timer ugentligt, som dækker en
bedre normering i forbindelse med skovgruppen. Det forudsættes, at skovgrupperne
kommer i skoven i minimum 4 af ugens 5 dage.
Omkostningerne ved oprettelse af 9 ekstra skovgrupper er 9 x 146.351 kr. årligt pr.
skovgruppe, dvs. i alt 1.317.159 kr.
Forvaltningen er ikke bekendt med, at yderligere dagtilbud har ønsket en fast
skovgruppe, men vedtages denne model, foreslås det, at forvaltningen fastlægger en
proces, hvorefter alle dagtilbud får mulighed for at søge om en fast skovgruppe.
Modellen sikrer, at udvalgte børn i udvalgte institutioner kommer mere ud i naturen
hele året.
Model 3 – Samlede forårsskovinitiativer
Daginstitutionsområdet har til og med 2011 haft en forårsskovpulje på i alt 2 mio.
kr., som hvert år sikrede, at dagtilbud kom i skoven, når børnehaverne blev fyldt
op. Midlerne blev brugt til ekstra normering i forbindelse med forårsskovgrupperne
og fungerede som kapacitetsbuffer. Med Budgetaftalen for 2012 - 15 er denne pulje
fjernet.
For at sikre at flere børn kommer i ud i naturen, og at der skabes mere rum til
indskrivning af nye børn i foråret, anvendes naturpuljen til samlede forårsinitiativer,
i distrikter med behov for ekstra pladser (i 2012 i Virum og Lyngby distrikter).
Initiativet muliggør, at op til 146 børnehavebørn i de to distrikter årligt kan komme
ud i naturen i et samlet naturprojekt i marts og april måned. Midlerne dækker den
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fulde normering til 146 børn i to måneder, samt udgifter til to busser (144.000 kr.
beregnet på baggrund af 2011-tal).
Der lægges op til et tværgående samarbejde mellem flere institutioner med et fælles
naturtema. Dermed målrettes midlerne mere end den hidtidige forårsskovpulje, der
ikke havde et centralt defineret krav om egentligt indhold.
Modellen sikrer at udvalgte børn i udvalgte institutioner kommer mere ud i naturen
i to måneder årligt, på et tidspunkt hvor institutionerne på grund af begrænsede
pladser er mere end fyldt op af børn.
Model 4 - Central pulje til opgradering af personale i naturpædagogik
For at kvalificere dagtilbuddene til bedre at kunne arbejde med naturpædagogik
afsættes der midler til at uddanne minimum en naturpædagog i hver institution.
Uddannelsen kan tilrettelægges som et diplommodul. Det betyder, at udgiften vil
være ca. 3.000 kr. + vikardækning. Uddannelsesforløbet strækker sig over 4 uger
og en dag. Kommunen kan få tilskud via SVU midler.
Prisen for at sende 1 pædagog på et fuldt diplom modul med fuld vikardækning vil
være kr. 26.665 kr. Udgiften ved uddannelse af ca. 50 naturpædagoger er i alt
1.333.250 kr., som kan deles over flere år. Det forventes, at naturmedarbejderne
efterfølgende indgår i et fælles netværk og eventuelt mødes ved en årlig fælles
konference. Initiativet er to-årigt, og i de følgende år kan midlerne anvendes til én
af de øvrige modeller (dog må over tid påregnes at der er en vis udskiftning af
naturpædagogerne – og følgelig et behov for at uddanne nye naturpædagoger).
Der gøres opmærksom på, at institutionerne i forvejen har en sprogholder, en
SAL-pædagog, en sundhedsambassadør mv. og at det kan være vanskeligt at
planlægge hverdagen med yderligere tematovholdere – især i de mindre
institutioner.
Til udvalgets orientering uddannede Lyngby-Taarbæk Kommune for år tilbage en
række naturspydspidser i dagtilbuddene, hvoraf enkelte stadig arbejder på tværs
med udbredelse af naturpædagogik i både egen og andre institutioner.
Model 5 - Fælles naturvejleder
Der ansættes en fælles naturvejleder for alle dagtilbud i hele kommunen, som
understøtter og bidrager til daginstitutionernes aktiviteter vedr. natur og
naturfænomener. For at give naturvejledningen et fagligt fællesskab knyttes
naturvejlederen organisatorisk op på Naturskolen i Rådvad, som i dag har ansat
naturvejledere, der betjener skoleområdet i Gentofte, Rudersdal og
Lyngby-Taarbæk kommuner. Rudersdal Kommune har ydermere ansat en
naturvejleder til at betjene dagtilbudsområdet i kommunen.
Udgifterne til en naturvejleder er ca. 400.000 kr. årligt.
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Naturvejlederen vil kunne arbejde i hele kommunen – i de enkelte dagtilbud, ved
det Lyserøde Hus, ved Oasen på Kaningårdsvej, eller naturligvis også ved
Naturskolen i Jægersborg Hegn.
Modellen muliggør en højere faglighed omkring naturarbejdet i dagtilbud – og
udvider viften af mulige aktiviteter. Modellen anvender ikke det fulde puljebeløb,
men kan kombineres med en af de øvrige modeller.
Model 6 – Fordeling af midlerne til naturaktiviteter i netværk og områder
For at understøtte at alle børn i Lyngby-Taarbæk Kommune kommer ud i naturen
og lærer om natur og naturfænomener, udmøntes naturpuljen efter børnetal til de
enkelte netværk og områder. Hvert år planlægger netværket/området, hvad
midlerne skal anvendes til. Midlerne kan anvendes til naturaktiviteter i netværk og
områder, herunder fx
·
Naturværksteder med naturmaterialer
·
Cykler og busser
Naturkonference
·
·
naturlaboratorium
·
Fælles temaaktiviteter på i dyrehaven, oasen, frilandsmuseet eller lignende
steder.
Fordeles midlerne af i alt 1,33 mio. kr. efter børnetal på netværk og områder, ser
fordelingen således ud:

Netværk og områder fastlægger hvert år klare mål og aktivitetsplaner for
anvendelse af naturpuljen i virksomhedsplanerne. Udvalget orienteres om
netværkenes og områdernes anvendelse af naturpuljen en gang årligt i december
måned.
Modellen muliggør, at der planlægges og udføres naturaktiviteter for alle børn i
Lyngby-Taarbæk Kommune på et fleksibelt grundlag.
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Model 7 Fælles bus til udlån til institutionerne
For at sikre at alle børn i dagtilbud kan komme ud i naturen, indkøbes en fælles bus,
som indrettes til turbus til børn. Bussen administreres af dagtilbudsafdelingen på
linje med Det Lyserøde hus og udlånes til alle dagtilbud efter bookning. Børne- og
Fritidsforvaltningen undersøger pt., om der er andre kommuner med en brugt bus til
salg. Det vurderes, at en brugt bus koster ca. 450.000 kr. + ca. 100.000 til
nyindretning af sæder, sikkerhedsudstyr, toiletter mv. Hertil kommer ca. 140.000
kr. årligt til drift, vedligehold, forsikring og benzin.
Børne- og Ungdomsudvalget bør være opmærksom på, at kørsel af bus kræver et
stort kørekort, hvilket kun de færreste pædagoger/institutioner vurderes at være i
besiddelse af. Desuden skal institutionerne tegne en særlig forsikring, hvis de selv
skal køre med børn. Skal der ansættes en særlig chauffør med bussen, stiger de
årlige driftsudgifter til i alt ca. 500.000 kr.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet under den enkelte model ovenfor.
Finansiering af modellerne sker via udmøntning af puljen til fremme af børns
muligheder for at komme ud i naturen på i alt 1,33 mio. kr. årligt.
Vælges en model, hvor skovgrupper og skovbussen Ronja nedlægges, forhøjes
puljen til i alt 2.985.274 kr. Der gøres opmærksom på, at nedlæggelse af
skovgrupper og skovbus forudsætter reduktioner af personalenormeringerne. Der
må derfor påregnes op til ½ års tilpasning som følge af opsigelsesvarsler mv.
Oversigten nedenfor viser de økonomiske konsekvenser af hver model. En del af
modellerne kan begrænses til mindre skala, hvorfor udgifterne også kan reduceres
Model
Ny anvendelse af
midlerne til de
eksisterende
skovgrupper

Økonomiske konsekvenser
Naturpuljen kan forhøjes
med i alt 1.651.974 kr.

Model
2

Oprettelse af nye faste
skovgrupper

9 x 146.351 kr. årligt pr.
skovgruppe, dvs. i alt
1.317.159 kr.

Model
3

Samlede
forårsskovinitiativer

Der afsættes årligt
1.333.300 kr.

Model
4

Central pulje til
opgradering af
personale i
naturpædagogik

I alt 1.333.250 kr. (kan
deles over flere år).

Model
1

Bemærkninger
Forslaget indebærer
nedlæggelse af alle
eksisterende
skovgrupper og
skovbussen Ronja – kan
reduceres
Forslaget indebærer
oprettelse af 9 ekstra
skovgrupper – kan
reduceres
Forslaget indebærer at
alle midler anvendes til
forårsskovinitiativer –
kan reduceres
Forslaget indebærer at
der uddannes ca. 50
naturpædagoger.
Delvis
engangsinvestering.
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Model
5
Model
6
Model
7

Fælles naturvejleder

Ca. 400.000 kr. årligt.

Fordeling af midlerne til
naturaktiviteter i
netværk og områder
Fælles bus til brug for
alle dagtilbud

Der afsættes årligt
1.333.300 kr.
Engangsudgifter på ca.
550.000 kr. til indkøb og
indretning af bus

Forslaget indebærer at
alle midler anvendes til
lokale naturinitiativer
Forslaget kan
kombineres med de
øvrige initiativer.

Årlige driftsudgifter er
140.000 kr. (500.000 kr.
inklusiv chauffør)

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Bilag:
-Notat om skovgrupper i dagtilbuddene af den 7. august 2011
-Brev af 14. oktober 2011 fra Brede Børnehave
-Brev af 4. november fra Område Ulrikkenborgs MED-Udvalg
-Mail af 15. november fra Lisbeth Haas, Bondebyens Børnehave
-Mail af 1. december 2011 fra ledernetværket Lundtofte/Brede/Hjortekær
-Mail af 8. december 2011 fra forældrebestyrelsen i Virum-Nord
-Forslag til anvendelse af naturpuljen fra personalet i Vuggestuen Chr. X.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
1. Vedtager om de hidtidige skovgrupper, herunder Skovbussen Ronja, jf model 1,
skal nedlægges, og midlerne på i alt 1.651.974 kr. indgå i puljen til fremme af
børns muligheder for at komme ud i naturen.
2. Godkender en eller flere af følgende modeller som principgrundlag for
forvaltningens endelige forslag til udmøntning af puljen til fremme af børns
muligheder for at komme ud i naturen:
o Model 1 - Ny anvendelse af midlerne til de eksisterende skovgrupper
o Model 2 – Oprettelse af nye faste skovgrupper
o Model 3 – Samlede forårsskovinitiativer
o Model 4 - Central pulje til opgradering af personale i naturpædagogik
o Model 5 - Fælles naturvejleder
o Model 6 – Fordeling af midlerne til naturaktiviteter i netværk og områder
o Model 7 – Fælles bus til alle dagtilbud

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012:
Sagen udskydes til februar mødet.
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Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Modellerne sendes i høring med henblik på input fra dagtilbuddene til den
efterfølgende endelige beslutning om anvendelse af de afsatte midler - til fremme af
børns muligheder for at komme ud i naturen.
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8
Dannelse af klasser for skoleåret 2012/2013
.

I henhold til Folkeskolelovens § 17 må elevtallet i grundskolens klasser normalt
ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i
særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.
I Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen, afsnit 7.3 (bilag
I) planlægges der med max. 24 elever i børnehaveklasserne (22 på
Engelsborgskolen). Ved klassedannelsen tages der hensyn til søskendereglen og
ønsker om optagelse fra "unge distriktsbørn" efterkommes.
Forslaget om dannelse af børnehaveklasser forelægges for Børne- og
Ungdomsudvalget, idet reglen om max. 24 ikke opfyldes i Børne- og
Fritidsforvaltningens udarbejdede forslag til dannelse af børnehaveklasser for
skoleåret 2012/2013.
Børne- og Fritidsforvaltningens forslag til klassedannelsen skitseres i skema jfr.
bilag II på sagen af 26. januar 2012. Heraf fremgår, at der indskrives i alt 573 børn
fordelt på 25 klasser. Ved klassedannelsen for nuværende skoleår 2011/2012 var
der 595 børn fordelt på 26 klasser. Skoleprognosen pr. 1/1 2011 viser et forventet
elevtal for skoleåret 2012/2013 på 536 elever, hvilket er 37 børn færre end det
faktiske antal.
Engelsborgskolen. Reglen om max. 22 børn i børnehaveklasserne på
Engelsborgskolen kan ikke opfyldes. Skolen har i år 94 distriktsbørn som har søgt
skolen. Derudover er der kendskab til 4 tilflyttere og 2 omgængere. Der er 2 "unge"
distriktsbørn (født i 2007) som også gerne vil starte i skole. Det ene barn har
søskende på skolen. Ved merindskrivning af disse vil skolen have 4 klasser på
25/25/26/26.
Der er 3 børn fra Lindegårdsskolen distrikt der bliver henvist dertil og 13 udenbys
børn afvises.
Lundtofte Skole er planlagt som en 2-sporet skole men er budgetteret med 3 spor i
skoleåret. Tilslutningen til Lundtofte skole er meget lille i år, 43 distriktsbørn har
søgt skolen. Skolen forventer 2 omgængere og optages alle udenfor distriktet med
søskende, vil skolen have i alt 49 børn. Der er 6 børn udenfor distriktet uden
søskende som også har søgt Lundtofte Skole (3 fra Kongevejens Skolens distrikt og
3 fra Trongårdsskolens distrikt).
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Idet Kongevejens Skole i forvejen er fyldt op foreslås det at merindskrive på
Lundtofte Skole med de 3 børn Kongevejens Skole. De 3 børn fra Trongårdsskolen
henvises dertil. Ved merindskrivning på Lundtofte skole vil denne kunne fastholdes
på 2 spor med et elevtal på 26/26.
Trongårdsskolen er budgetteret med 2 spor. 56 distriktsbørn har søgt skolen. Der er
3 børn der har søgt Lundtofte Skole, men da Lundtofte Skole fastholdes på 2 spor
henvises disse børn til Trongårdsskolen. Med i alt 65 børn til Trongårdsskolen
oprettes der 3 klasser.
Kongevejens Skole. Der er 76 børn der har søgt skolen. 3 børn uden søskende
henvises til deres distriktsskole, Lindegårdsskolen. Et barn fra
Fuglsanggårdsskolens distrikt har fået bevilget udsat undervisningspligt, men
ønsker at være med i klassedannelsen. Dette barn henvises også til distriktsskolen.
Kongevejens Skole kan derved holdes på 3 spor med et elevtal på 72.
Hvis der merindskrives på Kongevejens Skole vil fordelingen blive 25/25/26, og
Lindegårdsskolen vil komme helt ned på 37 elever incl. 2 elever fra basisklassen.
I forslaget henvises 10 børn til deres distriktsskole (6 til Lindegårdsskolen, 3 til
Trongårdsskolen og 1 til Fuglsanggårdsskolen). 12 udenbys elever afvises.
Forslaget er sendt til høring på skolerne/skolebestyrelserne og eventuelle indkomne
høringssvar vil blive fremlagt på mødet.
Alle børn, som ikke får deres ønske om en bestemt skole opfyldt, er opskrevet på
venteliste til den ønskede skole.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, idet der er budgetteret med 25 klasser for skoleåret 2012/2013.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår at
1. Der dannes 25 klasser i skoleåret 2012/2013, herunder dannelse af klasser med
mere end 24 på 2 skoler.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
F stillede forslag om, at de 3 børn, der forudsættes optaget på Lundtofte Skole men som hverken bor i denne skoles distrikt eller har søskende på skolen - i stedet
optages på Kongevejens Skole i overensstemmelse med både styrelsesvedtægten

Åbent punkt Børne- og Ungdomsudvalget den 09-02-2012, s.33

for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen, afsnit 7.3, samt ønske om ikke at
åbne for en glidebane, der presser klassekvotienten uhensigtsmæssigt højt op.
For forslaget stemte 1 medlem (F).
Imod stemte 6 medlemmer (A, B, C og V).
Forvaltningens indstilling blev herefter godkendt af et flertal i udvalget bestående
af A, B, C og V.
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9
Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid
.

Baggrund
KL gennemførte i 2011 et partnerskab om effektiv lærerarbejdstid med 20
kommuner. Analyserne af lærernes arbejdstid i de deltagende kommuner viser, at
der mellem kommunerne er stor forskel på, hvor meget af lærernes arbejdstid der
går til egentlig undervisning. Den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer
varierer meget fra kommune til kommune, men også mellem skolerne internt i
samme kommune. Ved at omprioritere lærernes arbejdstid kan kommunerne få
mere undervisning for de samme penge eller frigøre ressourcer til andre opgaver.
KL ønsker på den baggrund at etablere et nyt partnerskab i 2012 mellem en gruppe
af kommuner for dels at beskrive variationen og en mulighed for benchmark af
lærernes arbejdstid, og dels at tilbyde kommunerne i partnerskabet, en beskrivelse
af status for kommunens brug af lærernes arbejdstid og potentialet ved at
effektivisere denne.
Formålet med analysen er at optimere ressourceforbruget i folkeskolen.
Analysen skal:


Afdække, hvor meget lærerne i gennemsnit underviser og hvor stor en del af
arbejdstiden, som anvendes på andre aktiviteter.



Undersøge om der er forskelle mellem den faktiske undervisningstid og den
undervisningstid, der eventuelt måtte være forudsat i kommunens budget.



Sammenligne om kommunens lærere bruger mere, det samme eller mindre tid
på undervisning end lærere i andre kommuner.



Undersøge om der er forskel på, hvor meget lærerne underviser på
kommunens skoler.



Udarbejde nøgletal for det gennemsnitlige bruttotimeforbrug og omfanget af
undervisningstimer pr. elev og pr. klasse i kommunen.

Omfang og afgrænsning
Lyngby-Taarbæk Kommune vil give KL tilladelse til at trække de nødvendige data
og på denne baggrund opgøre det gennemsnitlige tidsforbrug i forhold til
nettoarbejdstid, fradrag i nettoarbejdstid grundet feriefridage, aldersreduktion,
klassisk undervisning, samtlige øvrige arbejdsopgaver og overarbejde.
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På denne baggrund opgøres undervisningsprocenten i forhold til nettoarbejdstiden
eks. feriefridage og aldersreduktion, men inkl. overarbejde. Analysen udarbejdes
således i et samarbejde mellem kommunen og Kommunernes Landsforening. Der
nedsættes en politisk referencegruppe, som er den direkte kontakt i forhold til
Kommunernes Landsforenings afrapporteringsmøder.
Indsamling og analyse sker januar – april 2012, afrapportering frem til ultimo maj
2012.
Det skal understreges, at der med analysen kun tilvejebringes et overblik og viden mens kompetencen til at drage konsekvenser heraf i forhold til at træffe lokale
beslutninger om forøgelse af undervisningstiden er den enkelte
Kommunalbestyrelses.
Økonomiske konsekvenser
Grundudgiften til Partnerskabet er 25.000 kr. Herudover er der en afgift på 3.000
kr. pr. skole.
Det er en forudsætning, at alle kommunens selvstændige folkeskoler indgår i
analysen.
Dette giver en samlet udgift på 61.000 kr.
Beløbet afholdes inden for den eksisterende ramme på skoleområdet.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller
at der indgås aftale om deltagelse i Partnerskabet

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Et flertal i udvalget - bestående af A, C og F - besluttede på det foreliggende
grundlag at anbefale, at kommunen ikke deltager i KL's partnerskab.
V anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i partnerskabet.
B tager forbehold.
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10
Bytinget 8. november 2011
.

Baggrund
Bytinget blev afholdt tirsdag d. 8. november 2011 for anden gang. Bytingets formål
er at give kommunens 8. klasse elever viden om det kommunale styre og mulighed
for at prøve at arbejde som lokalpolitikere ved et møde i Kommunalbestyrelsens
mødesal. I løbet af dagen får de deltagende elever prøvet både fremlæggelse af
sager, drøftelse af sager i udvalg, og "politisk" debat i Kommunalbestyrelsens
mødesal - med alt, hvad dette indebærer af prioriteringer og overvejelser om
interesser hos de kammerater, som de repræsenterer samt egne holdninger.
Dagens deltagere var 8. klasses elever fra Kongevejens Skole og Lindegårdsskolen.
Derudover deltog medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, medarbejdere fra
forvaltningen og elever fra Fælleselevrådet.
Bytinget bestod af elever fra de deltagende skoler, som herudover havde deres
"politiske grupper"/klasser siddende på tilhørerpladserne og hjemme på skolerne.
Der var installeret web-camp, således at kammeraterne på skolerne kunne følge
med i behandlingen af sagerne.
Elevernes forslag
Bytinget behandlede otte forslag stillet af de deltagende skoler.
De otte forslag, der blev behandlet var
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elevkort/ ungdomskort
Lejrskole i udlandet
Flere aktiviteter og timer
Nye stole og borde
Et samlingssted for unge i LTK
At alle elever i 8. og 9. klasse får en Ipad i bordet foran sig
At alle 8. klasser en gang årligt laver kortfilm
Baggrundsviden om børn fra Kvindehjemmet

Efter at forslagene var blevet præsenteret af forslagsstillerne, blev de behandlet i
udvalg og herefter igen drøftet i Bytinget. Sluttelig fandt en afstemning sted.
Flest stemmer fik Elevkort/ ungdomskort. Kortet skal fungerer som studiekort, men
er til unge fra 13-18 år. Det er meningen, at kortet skal give diverse rabatter, fx til
svømmehal, offentlig transport, Kinopalæet og udvalgte butikker. Kortet kan evt.
blot være sygesikringskortet.
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Alle forslagene med stemmetal vedlagt sagen i bilag.
Evaluering
De deltagende lærere og medarbejdere fra i Læringshuset har evalueret Bytinget. I
evalueringen blev arrangementet rost for anvendelighed i undervisningen. Det var
meget konkret og nemt at inddrage i undervisningen. Der var lavet et godt
forarbejde i forhold til orientering af de deltagende lærere, blandt andet med et
informationsmøde for lærerne en måned før selve Bytinget.
Eleverne har overfor lærerne udtrykt, at emnerne var relevante og brugbare og
ifølge dem selv, har de nu en bedre forståelse for beslutningsprocesserne i og
omkring en kommune. Eleverne nævnte også, at det var dejligt, at de deltagende
politikere tog dem seriøst og at det foregik, som hvis det havde været et rigtigt
kommunalbestyrelsesmøde.”
Rådhuset er et godt sted til arrangementet, det fungerede godt med udvalgsværelser,
frokost og den højtidelige mødesal.
Det var ærgerligt, at kun to skoler deltog. Det gik dog ikke ud over indholdet i
dagen. I 2012 samles der op på dette, så det sikres at alle skoler deltager.
I evalueringen blev der gjort opmærksomt på at det vil være en god ide at rykke
Bytinget til marts måned. I efteråret har eleverne i 8. klasse kun haft samfundsfag i
ganske kort tid. De vil være bedre forberedt til projektet, når de har haft mere
undervisning.
I evaluering blev det forslået, at der afsættes en beløbsramme, som elevernes
forslag skal holdes indenfor.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. resultatet af Bytingets arbejde drøftes i Børne- og ungdomsudvalget med henblik
på eventuelt videre arbejde med nogle af forslagene.
2. Bytinget i skoleåret 2012/2013 afholdes i marts 2013.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Drøftet.
I forhold til forslagene arbejder forvaltningen sammen med de unge videre med en
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konkretisering af forslagene.
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11
En ekstra lektion på mellemtrinnet fra skoleåret 2011/2012
.

I forbindelse med aftalen om budget 2012-2015 blev det besluttet at styrke
undervisningen på mellemtrinnet ved at tildele dette én ekstra ugentlig lektion. Der
blev i den forbindelse ikke taget stilling til på hvilket klassetrin eller i hvilket fag
lektionen skal læses.
Beslutningen har været drøftet i skolelederkredsen, som fremkom med forskellige
forslag til placeringen af den ekstra lektion.
Hovedparten af skolelederne peger på at beslutningen om lektionens placering
overdrages til Skolebestyrelserne.
Den ekstra lektion kan placeres i én af de tre faggrupper indenfor
timefordelingsplanen:
a. Den Humanistiske faggruppe, som på mellemtrinnet dækker over fagene:
dansk, engelsk, historie og kristendom
b. Den Naturfag faggruppe, som på mellemtrinnet dækker over fagene: matematik
og natur/teknik
c. Den praktiske/musiske faggruppe, som på mellemtrinnet dækker over fagene:
idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab
Da undervisningen i henholdsvis håndarbejde, sløjd, hjemkundskab og idræt læses
på delehold, kan den ekstra lektion ikke umiddelbart placeres på disse fag, hvis
budgetrammen skal overholdes.
Meromkostningerne til delehold vil for håndarbejde, sløjd og hjemkundskab
betyder en merudgift på 100 %, og for idræt vil merudgiften til delehold være på 33
%.
Endelig kan det vælges at placere den ekstra lektion på et specifikt fag på et
specifikt klassetrin.
Hvis den ekstra lektion placeres i 4. klasse, vil det udjævne det ugentlige
lektionstal henover hele mellemtrinnet til henholdsvis: 4. klasse: 26,75 lektioner, 5.
klasse: 26,75 lektioner og 6. klasse: 25,92 lektioner.
Det foreslås, at udvalget i sin fastlæggelse af lektionens placering tager
udgangspunkt i styrkelsen af et område, hvor der er udfordringer - for eksempel
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læsning på mellemtrinnet, jævnfør Kvalitetsrapporten og/eller i de indsatsområder,
der fremgår af udkast til ny skoleudviklingsstrategi.
Økonomi
28 klasser på 4. årgang i LTK
1 ugentlig lektion x 28 klasse = kr. 500.000
Beslutningskompetence
Børne- og ungdomsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der vælges mellem én af følgende
muligheder:
1. At beslutningen overlades til skolebestyrelserne på de respektive skoler under
forudsætning af, at budgetrammen overholdes.
2. At den ekstra lektion placeres i én af de tre faggrupper, hvorefter beslutningen
omkring faget overlades til skolebestyrelserne på de respektive skoler under
forudsætning af, at budgetrammen overholdes .
3.

At den ekstra lektion placeres på et specifikt fag i på et specifikt klassetrin.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Udvalget besluttede, at den ekstra time anvendes til styrkelse af faglig læsning på
mellemtrinnet indenfor den naturfaglige faggruppe.
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12
Principper for sponsorfinansiering
.

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede i sit møde den 13. oktober 2011 en
orienteringsag om sponsorfinansiering af indretning af udskolingslokale på
Engelsborgskolen. Projektet falder, efter forvaltningens opfattelse, indenfor
rammerne af de vedtagne retningslinier for reklamer og sponsering i kommunale
skoler, institutioner m.v.
Udvalget tog forvaltningens orientering til efterretning, idet udvalget dog
fremadrettet ønskede en drøftelse af principperne for sponsorfinansiering.
Socialdemokratiet og SF ønsker ligeledes, at reglerne for sponsorfinansiering
revurderes, idet de to partier er skeptiske overfor reklamefinansiering på
kommunernes skoler.
Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger på denne baggrund Politik og
retningslinier for reklamefinansiering i Lyngby-Taarbæk Kommune af 24.
oktober.2006 til drøftelse.
Økonomi
Ingen
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget. Såfremt der ønskes ændringer i retningslinierne er det en sag for
Økonomiudvalget, idet retningslinierne gælder for hele Lyngby-Taarbæk
Kommune. Det er derfor Økonomiudvalget, der i givet fald skal træffe beslutning
om at igangsætte en revision af de gældende retningslinier.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. udvalget drøfter retningslinierne for reklamefinansiering i Lyngby-Taarbæk
Kommune.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Drøftet.
Et mindretal i udvalget, bestående af A og F ønsker, at principperne revideres.
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Et flertal i udvalget, bestående af B, C og V synes, at principperne fungerer
tilfredsstillende.
Bilag:
Politik og retningslinier for reklamefinansiering i Lyngby-Taarbæk Kommune
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13
Anmodning fra SF om optagelse af sag på dagsordenen om Kommunikation,
delegation og rollefordeling mellem udvalg og forvaltning
.

Morten Norman Jørgensen (F) har i mail af 10. januar .2011 anmodet om optagelse
af følgende sag på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden:
Sagen blev udsat i udvalget møde den 20. januar 2011 og sættes derfor på
dagsordenen igen.
”Kommunikation, delegation og rollefordeling mellem udvalg og forvaltning”.
Det første år i valgperioden er gået, og jeg finder det derfor fornuftigt at udvalget
sammen med forvaltningen påbegynder en evaluering af det løbende politiske og
administrative arbejde i det forgangne år, naturligvis med henblik på at forbedre de
fremadrettede samarbejder og arbejdsgange mest muligt. Da vi i SF har fået den
opfattelse, at der dels politikerne i udvalget i mellem, dels mellem udvalget og
forvaltningen, flere gange har været uoverensstemmelser mellem forståelsen af
optimal arbejds- og rolledeling, beslutningskompetence, grad af delegation og
styring mm., finder vi det hensigtsmæssigt, at udvalget og forvaltningen i
fællesskab indleder nogle generelle drøftelser om hvor der er rum for forbedringer,
og hvilke nye tiltag der kan mindske eventuelle hindringer for et forbedret
samarbejde mellem udvalget og forvaltningen. Hensigten er derudover, at udvalget
med en sådan generel drøftelse kan mindske omfanget af lignende, men dog
mindre, processuelle og metodiske drøftelser under de øvrige sager, hvor alle bør
være interesseret i at substans og faglighed sættes i højsædet.
Det kunne endvidere forestilles, at drøftelsen på nogle strækninger kunne lede til en
konsensus, som ville være hensigtsmæssig at tage med videre til de kommende
drøftelser blandt alle kommunalbestyrelsens medlemmer i februar, hvor blandt
andet beslutningerne i det tidligere paragraf 17 stk. 4 udvalg genovervejes."
Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar 2011:
Udsattes til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i februar 2011.
Sagen forelægges på ny.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Drøftet, idet det indledningsvis blev præciseret, at sagen er en opfølgning og
evaluering af sidste års drøftelse af samme sag - som besluttet af et enigt udvalg i
februar 2011.
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Udvalget ønsker fremover at få en oversigt over kommende sager, således at
udvalget får et samlet overblik over hvilke sager, udvalget skal behandle i løbet af
året.
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14
Anmodning fra Det Radikale Venstre om sag på dagsordenen om etablering af
en lokal Lyngby-Taarbæk Kommune udgave af Tranefonden
.

Sagsfremstilling
Trine Nebel Schou (B) har i mail af 16. januar 2012 anmodet om optagelse af sag
på dagsordenen om etablering af en lokal Lyngby-Taarbæk Kommune udgave af
Tranefonden.
"Her til aften i 22-nyhederne i TV2 har der været et indslag om Tranegårdsskolen i
Gentofte Kommune, der har en Tranefond, der yder praktisk, ressourcemæssig,
netværksbaseret og økonomisk tilskud til skolerne.
Tankerne bag fonden går samtidig meget i retning af medborgerskab og
frivillighed. Jeg synes initiativet lød temmelig interessant. Jeg vil gerne have, at I
researcher på tiltaget kaldet Tranefonden, med henblik på en sag på næste måneds
BUU.".
Forvaltningen har undersøgt sagen og fremlægger
- Vedtægter for Tranefonden
- Skrivelse til forældre m.v. "3 gode grunde til at melde dig til skolens
forældreforening Tranefonden 2012"
- Tranefonden projekter 2009-11
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Drøftet.
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15
Meddelelser - februar 2012 Børne- og Ungdomsudvalget
.

Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Oversigt over indmeldelsestal og ventelistetal for januar 2012
2. Flytning af udvalgets møde den 15. marts 2011
Der afholdes KL delegeretmøde i Aalborg den 15. og 16. marts 2011. Forslag til
flytning af udvalgets møde den 15. marts medbringes på mødet.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Taget til efterretning.
Udvalgets marts møde flyttes til den 8. marts kl. 14.30.
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16
Visionsdrøftelse - Børne- og Ungdomsudvalget
.

Sagsfremstilling
I marts 2010 blev der i de stående udvalg på seminarbasis foretaget en drøftelse af
visioner m.v. inden for de enkelte sektorområder henhørende under udvalgene.
Fra politisk side er der fremkommet ønske om at "genbesøge" drøftelser fra
dengang, hvorfor der for så vidt angår drøftelserne i Byplanudvalget, Teknik- og
miljøudvalget, Socialudvalget, Børne- og ungdomsudvalget samt Kultur- og
fritidsudvalget er fremfundet materiale fra dengang og vedlagt respektive
udvalgssag.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Sagen genoptages til drøftelse på næste Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i marts
og der afsættes tid til en grundig temadrøftelse.
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17
Anmodning om optagelse af sag på førstkommende Børne- og
Ungdomsudvalgsmøde på vegne af Socialdemokraterne og SF - Arbejdet med
inklusion på skoleområdet
.

Sagsfremstilling
Morten Normann Jørgensen (SF) har i mail af 31. januar 2012 på vegne af
Socialdemokraterne og SF anmodet om optagelse af sag på dagsordenen.
"Socialdemokraterne og SF ønsker en status på arbejdet med inklusion på
skoleområdet, herunder en status på den konkrete udmøntning af de 2 mio. kr. der
tilbageføres til almenområdet (jf. B11-14) samt de 0,5 mio. kr. der er afsat til
efteruddannelse og kompetenceudvikling ifm. inklusionsindsatsen (jf. B12-15).
Det er S og SF's opfattelse, at en føling med hvordan midlerne anvendes af skolerne
er helt afgørende for både at sikre, at de nødvendige tiltag gennemføres, samt for at
sikre, at de fornødne ressourcer kanaliseres hen hvor det faktiske behov er størst, og
dermed hvor ressourcerne således anvendes mest effektivt.
S og SF ønsker at udvalget drøfter den fremtidige styring af arbejdet med inklusion
set i relation til både inklusionshandleplanen på skoleområdet, den samlede
inklusionsstrategi samt de i budgetterne afsatte midler til at imødese den forventede
øgede inklusion."
Forvaltningen fremlægger Budgetaftaleteksten 2011-14 og Budgetaftaleteksten
2012-15 vedrørende inklusion.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
Drøftet. Udvalget tog til efterretning, at der forelægges en sag herom på maj mødet.
Udvalget ønsker i den forbindelse en redegørelse fra de enkelte skoler om
anvendelsen af tilbageløbsmidlerne.
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18
Renovering af Hummeltoftehallen
.

Sagsfremstilling
På baggrund af skrivelse vedrørende sikkerhed i eksisterende haller udsendt af
Erhvervs-og Byggestyrelsen i marts 2011 har Rambøll vurderet risikoen for
sneskader for 12 af Lyngby-Taarbæk Kommunes bygninger. I den forbindelse blev
kommunen den 17. november 2011 orienteret om, at man på Hummeltoftehallen
havde konstateret, at de faktiske forhold omkring afstivning og dokumentation
heraf ikke kunne dokumenteres. Man konkluderede endvidere, at der var tale om en
væsentlig overskridelse af sikkerhedsniveauet, og kommunen valgte derfor at lukke
hallen midlertidigt.
Efterfølgende har Rambøll den 11. januar 2012 udarbejdet forslag til
forstærkningsprojekt, og Teknisk Forvaltning har med udgangspunkt heri opgjort
de samlede udgifter til 380.000 kr., jfr. notat af 2. februar 2012.
Økonomiske konsekvenser
Det foreslåes, at den samlede udgift på 380.000 kr. til forstærkningsarbejderne på
Hummeltoftehallen finansieres af det i investeringsoversigten for 2012 - 2015
afsatte rådighedsbeløb i 2012 på enten
o

1,2 mio.kr. til vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg

eller
o

11,92 mio. kr. til etablering af indskolingshuse på Hummeltofteskolen og
Lindegårdsskolen

Der henvises til økonomibilag på sagen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,38
mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 1,2 mio. kr. til
vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

Børne- og Ungdomsudvalget den 9. februar 2012:
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Taget til efterretning, at der nu igangsættes den nødvendige afstivning af
Hummeltoftehallen.
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KHUXQGHURYHUKROGHOVHDIWLGVSODQRJEUXJDIVDPWDOHVNHPDHU'HVXGHQLQGHKROGHURSO JJHWHQ
U NNHY UNW¡MHURJU NNHLQVSLUHUHQGHRSO JVRPYHGO JJHVVRPELODJ

)RUPnOHWPHGGHWVDPOHGHNRQFHSWHUDWVW\UNHVnYHOGHQSURIHVVLRQHOOHVRPGHQWY USURIHVVLRQHOOH
LQGVDWVLIRUELQGHOVHPHGE¡UQVXQJHVRJGHUHVIRU OGUHV´YHM´JHQQHPGHRIIHQWOLJHLQVWLWXWLRQV
RJVNROHWLOEXG

* OGHQGHIRUDOOHRYHUJDQJHVNDOGHUXGDUEHMGHVUHWQLQJVOLQLHURJVnIRUE¡UQRJXQJHPHGV UOLJH
EHKRYRJWRVSURJHGHE¡UQRJXQJH'HQQHGHODINRQFHSWHWXGDUEHMGHVLVDPDUEHMGHPHGHQU NNH
IDJSHUVRQHUPHGVSHFLHOYLGHQLQGHQIRURPUnGHUQH'HWWHDUEHMGHDIYHQWHULPLGOHUWLGXGDUEHMGHOVHQ
DINRPPXQDOHUHWQLQJVOLQLHUIRUXGYHNVOLQJDIIRUWUROLJHRSO\VQLQJHULIRUHE\JJHQGHWY UIDJOLJW
VDPDUEHMGHRPE¡UQRJXQJH,QGVDWVHQRPNULQJRYHUJDQJHIRUE¡UQRJXQJHPHGV UOLJHEHKRY
VNDOHQGYLGHUHVDPPHQW QNHVPHGGHWDUEHMGHVRPSnJnULVSHFLDOWLOEXGVXGYDOJHWRPNULQJVWUDWHJL
RJKDQGOHSODQIRULQNOXVLRQ









2YHUJDQJHLE¡UQVOLYIRUVODJWLOKYRUGDQGHUVNDEHVJRGHRYHUJDQJHPHOOHPLQVWLWXWLRQHURJWLOEXGWLOE¡UQRJ
XQJHL/\QJE\7DDUE N.RPPXQH´0DM





*UXQGO JJHQGHRYHUYHMHOVHURJKHQVLJWHUPHG
UHWQLQJVOLQLHUIRURYHUJDQJHPHOOHPWLOEXG


+YHURYHUJDQJIUDHWWLOEXGWLOHWDQGHWPnEHWUDJWHVKYHUIRUVLJLGHWGHUHUIRUVNHOSnKYLONHEHKRY
EDUQHWGHQXQJHGHUHVIRU OGUHRJGHSURIHVVLRQHOOHKDULIRUELQGHOVHPHGGHIRUVNHOOLJH
RYHUJDQJH'HUHUGRJHQU NNHKHQV\QRJRYHUYHMHOVHUVRPHUJ OGHQGHIRUDOOH±HOOHULKYHUW
IDOGGHIOHVWH±RYHUJDQJHPHOOHPWLOEXG


'HWWY

USURIHVVLRQHOOHVDPDUEHMGH

'HWHUY VHQWOLJWIRUGHWJRGHVDPDUEHMGHRPNULQJRYHUJDQJHPHOOHPWLOEXGDWGHUHUNODUKHGL
VDPDUEHMGVUHODWLRQHUQHEODQGWGHSURIHVVLRQHOOH'HUIRUVNDOSURIHVVLRQHOOHVRPXGJDQJVSXQNW
VDPDUEHMGHRJP¡GHVLIRUELQGHOVHPHGRYHUJDQJHQPHGKHQEOLNSnGLDORJRPJHQVLGLJH
IRUYHQWQLQJHUDIWDOHSURFHGXUHRJXGYHNVOHQ¡GYHQGLJHLQIRUPDWLRQHU'HWWHVNDOQDWXUOLJYLVVNH
LQGHQIRUUHJOHUQHRPXGYHNVOLQJDIIRUWUROLJHRSO\VQLQJHULIRUHE\JJHQGHWY UIDJOLJWVDPDUEHMGH
RPE¡UQRJXQJH.RPPXQDOHUHWQLQJVOLQLHUKHUIRUHUL¡MHEOLNNHWXQGHUXGDUEHMGHOVH

)RUXGV WQLQJHQIRUHWYHOIXQJHUHQGHWY USURIHVVLRQHOWVDPDUEHMGHHU

• $WIDJJUXSSHUQHKDUNHQGVNDEWLOKLQDQGHQVDUEHMGH
• $WGHUHUUHVSHNWIDJJUXSSHUQHLPHOOHP
• $WGHUHUHQNHQGWSURFHGXUHWLPLQJRJP¡GHU NNHIRUGHWWY USURIHVVLRQHOOHVDPDUEHMGH

)RUGHWWY USURIHVVLRQHOOHVDPDUEHMGHRPE¡UQRJXQJHVRYHUJDQJHPHOOHPWLOEXGVNDOGHUVNHHQ
RSI¡OJQLQJRJHYDOXHULQJDIRYHUOHYHULQJHQIUDHQLQVWLWXWLRQWLOHQDQGHQPHGKHQEOLNSnO¡EHQGH
IRUEHGULQJHU'HWHUGHQPRGWDJQHLQVWLWXWLRQGHUE UHUDQVYDUHWIRURSI¡OJQLQJHQ



6NULIWOLJKHGYHGRYHUJDQJH

0HGGHWWHNRQFHSWVWLOOHVGHUNUDYRPVNULIWOLJKHGYHGRYHUJDQJHPHOOHPWLOEXGHQH6nOHGHVVNDOGH
SURIHVVLRQHOOHYHGKYHURYHUJDQJIUDKMHPWLOYXJJHVWXHIUDYXJJHVWXHWLOE¡UQHKDYHIUD
E¡UQHKDYHWLOVNROHRJ6)2IUD6)2WLONOXERJIUDVNROHWLOXQJGRPVXGGDQQHOVHXGDUEHMGHHW
VNULIWOLJWPDWHULDOHLVDPDUEHMGHPHGIRU OGUHQHVRPKDUWLOIRUPnODWOHWWHRYHUJDQJHQPHOOHP
WLOEXGHQHIRUGHWHQNHOWHEDUQGHQHQNHOWHXQJHRJIRUGHWSHUVRQDOHVRPVNDOWDJHLPRG
EDUQHWGHQXQJH

0HGKHQEOLNSnOHWWHRJVNDEHHQVDUWHWKHGLVNULIWOLJKHGHQHUGHUXGDUEHMGHWVNHPDHU VHXQGHU
EHVNULYHOVHQDIGHHQNHOWHRYHUJDQJH VRPVNDOEUXJHV



%HV¡JSnGHQ´Q\H´LQVWLWXWLRQHOOHUVNROH

)RUDOOHRYHUJDQJHJ OGHUGHWDWGHUVNDOVNDEHVPXOLJKHGIRUDWEDUQHWGHQXQJHNDQEHV¡JHVLQ
NRPPHQGHLQVWLWXWLRQVNROHLQGHQRYHUJDQJHQRJJHUQHLI¡OJHVNDEPHGGHQS GDJRJHOOHUO UHU
VRPKDQKXQNHQGHURJHUWU\JYHG

'HWJLYHUWU\JKHGIRUEDUQHWGHQXQJHDWKDYHEHV¡JWVLQNRPPHQGHLQVWLWXWLRQVNROHRJKLOVWSn
Q\HNDPPHUDWHURJQ\HYRNVQH'HWRYHUGHQHU±GHQQ\HRJGHQJDPOHNRPPHUWLODWK QJH
EHGUHVDPPHQ

6nGDQQHEHV¡JVNDOY UHHQGHODIGHQIDVWHSURFHGXUHYHGRYHUJDQJHPHOOHPWLOEXG



2YHUJDQJHIRUE¡UQRJXQJHPHGV

UOLJHEHKRY

)RUE¡UQPHGV UOLJHEHKRYHUGHUEHKRYIRUHWV UOLJWVDPDUEHMGHPHGIRU OGUHRJPHOOHPGH
SURIHVVLRQHOOHRPRYHUJDQJHQ'HWHUGHQPRGWDJHQGHLQVWLWXWLRQGHUKDUDQVYDUHWIRUDWLQGNDOGH
WLOP¡GHLGHQDQOHGQLQJ







7RVSURJHGHE¡UQRJXQJH

)RUWRVSURJHGHE¡UQNDQGHUY UHEHKRYIRUHQHNVWUDRSP UNVRPKHGRULHQWHULQJRJGLDORJL
IRUELQGHOVHPHGRYHUJDQJHLEDUQHWVOLY'HWNDQOLJHOHGHVY UHQ¡GYHQGLJWPHGHWV UOLJW
VDPDUEHMGHPHGIRU OGUHRJPHOOHPGHSURIHVVLRQHOOHRPRYHUJDQJHQ'HWHUYLJWLJWDWKXVNHDW
LQVWLWXWLRQHURJVNROHUHUYLJWLJHNXOWXUIRUPLGOHUHLDUEHMGHWPHGLQWHJUDWLRQDIWRVSURJHGHIDPLOLHU
9 URSP UNVRPSnDWEnGHVSURJRJNXOWXUVSLOOHUHQVWRUUROOH
,GHQI¡UVWHWLGNDQGHWY UHQ¡GYHQGLJWDWEUXJHOLGWHNVWUDWLGSnIRU OGUHVDPDUEHMGHWPHQ
WLGHQHUJLYHWJRGWXGLIRUKROGWLOGHWYLGHUHDUEHMGHPHGIDPLOLHUQH






2YHUJDQJIUDKMHPWLOYXJJHVWXHGDJSOHMH

0LQLPXPVNUDY

9HGRYHUJDQJHQIUDKMHPWLOYXJJHVWXHGDJSOHMHIRUYHQWHVGHWVRPPLQLPXP
$ $WIRU OGUHQHLQYLWHUHVWLOHQVDPWDOHPHGS GDJRJHUQHLYXJJHVWXHQGDJSOHMHUHQ
% $WGHUODYHVHQN¡UHSODQIRUEDUQHWVI¡UVWHGDJH
& $WGHUHUHQJHQVLGLJGLDORJPHGIRU OGUHQHRPEDUQHWVVWDUWLLQVWLWXWLRQHQHIWHUFDHQPnQHG
' $WGHUIRUHWDJHVHQRSI¡OJHQGHVDPWDOHPHGIRU OGUHQHLQGHQIRUGHI¡UVWHPnQHGHU


$%HV¡JLYXJJHVWXHGDJSOHMHQQnUSODGVHQHUWLOGHOWRJLQGHQVWDUW
1nUYXJJHVWXHSODGVHQHUWLOGHOWDIWDOHUSHUVRQDOHWHWEHV¡JPHGIRU OGUHQHLQGHQEDUQHWVNDO
VWDUWH+HURSIRUGUHVIRU OGUHQHVDPWLGLJWWLODWO VHGHQVDPPHQOLJQHOLJHEUXJHULQIRUPDWLRQSn
GDJWLOEXGGHWVKMHPPHVLGH

'HWI¡UVWHEHV¡JKDUHQYDULJKHGSnFDHQWLPHKYRUOHGHUHQHOOHUSULP US GDJRJHQYLVHUUXQGW
RJWDOHUPHGIRU OGUHQHRPI[Y UGLJUXQGODJRJS GDJRJLVNHSUDNVLVVDPWXGOHYHUHUHYWVNULIWOLJW
PDWHULDOH
'HWDQEHIDOHVDWGHUXGDUEHMGHVHQIRUYHQWQLQJVIROGHUVRPXGOHYHUHVWLOIRU OGUHQH6RP
LQVSLUDWLRQHUIROGHUHQ´9HONRPPHQWLO%ORPVWHQ±KYDGIRUYHQWHUYLDIKLQDQGHQ´YHGODJWLELODJ

)RU OGUHQHIRUW OOHURPGHUHVEDUQ(QIRUW OOLQJGHUKDUUHOHYDQVIRUEDUQHWVWULYVHORJYHOY UHL
YXJJHVWXHQGDJOHMHQ

.¡UHSODQHQIRUEDUQHWVVWDUWLYXJJHVWXHQGDJSOHMHQJHQQHPJnV


%.¡UHSODQIRUEDUQHWVVWDUWLYXJJHVWXHQGDJSOHMHQ
+YHUYXJJHVWXHVNDOXGDUEHMGHHQSODQIRUHWEDUQVI¡UVWHGDJHLYXJJHVWXHQGDJSOHMHQ(QVnGDQ
SODQNDQELGUDJHWLOWU\JKHGIRUVnYHOE¡UQVRPIRU OGUHRJGHWNDQVDPWLGLJY UHPHGWLODWDINODUH
KYDGIRU OGUHQHNDQ IRU YHQWHVLJDIGHQI¡UVWHWLG(QN¡UHSODQNDQIRUHNVHPSHOVHVnOHGHVXG
GDJ
%DUQHWNRPPHUSnEHV¡JPHGPRURJHOOHUIDUòWLPH
GDJ
%DUQHWSU¡YHUDWY UHDOHQHòWLPHRPIRUPLGGDJHQRJVSLVHUPHGWLOIURNRVW
VDPPHQPHGPRURJHOOHUIDU
GDJ
%DUQHWHUDOHQHLQGWLOHIWHUIURNRVWNOFD
GDJ
%DUQHWHUDOHQHRPIRUPLGGDJHQRJWLOIURNRVWKHQWHVHIWHUPLGGDJVV¡YQ
GDJ
'HWHUHQDOPLQGHOLJGDJLYXJJHVWXHQ


& '2SI¡OJQLQJVRJHYDOXHULQJVVDPWDOHU
)RU OGUHQHLQYLWHUHVWLOHQGLDORJRPEDUQHWVVWDUWLLQVWLWXWLRQHQHIWHUFDHQPnQHG6DPWDOHQNDQ
IRUHNVHPSHOWDJHDIV WLLQVWLWXWLRQHQVHYHQWXHOOHIRUYHQWQLQJVIROGHU

,QGHQIRUGHI¡UVWHWUHPnQHGHUDIKROGHVHQRSI¡OJHQGHVDPWDOHPHGIRU OGUHQHGHOVRPNULQJ
EDUQHWGHOVRPNULQJVDPDUEHMGHRJLQGIULHOVHDIJHQVLGLJHIRUYHQWQLQJHU
&2SI¡OJQLQJVRJHYDOXHULQJVVDPWDOHU
(IWHUFDHQPnQHGLQYLWHUHVIRU OGUHQHWLOHQGLDORJRPNULQJVDPDUEHMGHRJJHQVLGLJH
IRUYHQWQLQJHU
,QGHQIRUGHI¡UVWHWUHPnQHGHUDIKROGHVHQVDPWDOHRPNULQJEDUQHWVWULYVHO


7RVSURJHGHE¡UQ
'HWHUYLJWLJWDWEHVWLOOHHQWRONWLOVDPWDOHUQHKYLVIRU OGUHQHHOOHUSHUVRQDOHWKDUEHKRYIRUGHW
'HUHUXGDUEHMGHWHQJXLGHWLOKYDGGHUNDQY UHUHOHYDQWDWIRUW OOHRJVS¡UJHIRU OGUHQHRPL
IRUELQGHOVHPHGHWQ\WVDPDUEHMGHWPHGWRVSURJHGHIRU OGUH %LODJ 
'HWHUYLJWLJWDWInDINODUHWIRU OGUHQHVIRUYHQWQLQJHUVDPWDWJLYHXGWU\NIRUKYDG,VRP
LQVWLWXWLRQIRUYHQWHUDIIRU OGUHQH+YLVGHWHUUHOHYDQWIRUMHUHVDUEHMGHNDQ,DWInIDPLOLHUQHWLO
DWIRUW OOHRPGHUHVEDJJUXQGRJEDUQHWVKLVWRULH




6OHWWHWNRPPXQHQV

)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH5¡G

)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH5¡G

6OHWWHW
6OHWWHW1nU
SODGVDQYLVQLQJHQWLOE\GHU
IRU OGUHQHHQSODGVLHQ
YXJJHVWXHYHGO JJHUGH
IROGHUHQ´0LWEDUQVNDOL
GDJLQVWLWXWLRQ´VRPHUHQ
NRUWRULHQWHULQJRPKYDG
PDQJHQHUHOWNDQIRUYHQWH
DWP¡GHLHQLQVWLWXWLRQ
)ROGHUHQNDQO VHVSn
NRPPXQHQVKMHPPHVLGH
RJHURYHUVDWWLO$UDELVN
(QJHOVN)DUVL)UDQVNRJ
6RPDOL
6OHWWHW'HWNDQRJVnY UH
6OHWWHWL
6OHWWHWLQVWLWXWLRQHQ
6OHWWHW,IRUKROGWLO
LQGN¡ULQJHQDIEDUQHWL
LQVWLWXWLRQHQNDQGHWY UH
Q¡GYHQGLJWPHGHWOLGW
O QJHUHIRUO¡EPHQVWDGLJ
PHGHQNODUDIWDOHRP
KYRUQnUIRU OGUHQHHUWLO
VWHGH



%¡UQPHGV UOLJHEHKRY
0HGKHQEOLNSnDWJLYHE¡UQPHGV UOLJHEHKRYHQ¡JHWRSP UNVRPKHGYHGVWDUWL
YXJJHVWXHGDJSOHMHHUGHUPXOLJKHGIRUDWVXQGKHGVSOHMHUVNHQNDQGHOWDJHPHGIDJOLJH
UHIOHNVLRQHUYHGRYHUJDQJHQ6XQGKHGVSOHMHUVNHQKDULVLQHEHV¡JLKMHPPHWKRVIDPLOLHQKDIW
IRNXVSnDWVW¡WWHRSRPNULQJVSHFLHOOHSUREOHPVWLOOLQJHURJGHWNDQY UHY VHQWOLJWIRU
YXJJHVWXHQGDJSOHMHQDWVDPDUEHMGHWYLGHUHI¡UHVWLOJDYQIRUEDUQHW

2YHQVWnHQGHNDQVNHYHGDWIRU OGUHQHKHQYHQGHUVLJWLOVXQGKHGVSOHMHUVNHQRJEHGHKHQGH
GHOWDJHYHGP¡GHWPHGLQVWLWXWLRQHQGDJSOHMHQ(OOHUYHGDWLQVWLWXWLRQHQEHGHUIRU OGUHQHRPDW
GHInUPXOLJKHGIRUDWNRQWDNWHKMHPPHWVVXQGKHGVSOHMHUVNHDQJHQVSHFLHOSUREOHPVWLOOLQJ






2YHUJDQJIUDYXJJHVWXHGDJSOHMHWLOE¡UQHKDYH


0LQLPXPVNUDY

9HGRYHUJDQJHQIUDYXJJHVWXHGDJSOHMHWLOE¡UQHKDYHIRUYHQWHVGHWVRPPLQLPXP
$ DWGHQDIJLYQHYXJJHVWXHDIKROGHUHQIRU OGUHVDPWDOHIRUDWIRUEHUHGHRYHUJDQJHQRJDW
S GDJRJHQLGHQIRUELQGHOVHXGI\OGHUHWVDPWDOHVNHPDVRPNDQI¡OJHEDUQHWRYHUL
E¡UQHKDYHQ
% DWYXJJHVWXHEDUQHWGDJSOHMHEDUQHWInUPXOLJKHGIRUDWEHV¡JHE¡UQHKDYHQVDPPHQPHGVLQH
IRU OGUHRJVDPPHQPHGS GDJRJHURJNDPPHUDWHUQnUSODGVHQHUWLOGHOW
& DWIRU OGUHQHLQYLWHUHVWLOHQVDPWDOHPHGS GDJRJHUQHLE¡UQHKDYHQLQGHQEDUQHWVVWDUW
' DWGHUODYHVHQN¡UHSODQIRUEDUQHWVI¡UVWHGDJH
( DWGHUDIKROGHVHQRSI¡OJQLQJVRJIRUYHQWQLQJVVDPWDOHPHGIRU OGUHQHLQGHQIRUGHI¡UVWH
PnQHGHU


$)RU OGUHVDPWDOHRJXGI\OGHOVHDIVDPWDOHVNHPD
)RU OGUHVDPWDOHQHUHQVDPWDOHPHOOHPIRU OGUHRJHQS GDJRJIUDGHQDIJLYQHLQVWLWXWLRQ
+HQVLJWHQPHGVDPWDOHQHUDWELGUDJHWLOQ\WWLJHLQIRUPDWLRQHURJRYHUYHMHOVHULIRUELQGHOVHPHG
RYHUJDQJHQWLOE¡UQHKDYH
)RU OGUHQHInULQGHQVDPWDOHQXGOHYHUHWVDPWDOHVNHPDHWWLOIRUEHUHGHOVHDIVDPWDOHQ

6DPWDOHVNHPDHWXGI\OGHVXQGHUVDPWDOHQDIS GDJRJHQVnGDQDWGHWHUGHQSURIHVVLRQHOOH
YXUGHULQJVRPIUHPJnU6NHPDHWXQGHUVNULYHVDIVnYHOIRU OGUHVRPS GDJRJ3 GDJRJHQHU
DQVYDUOLJIRUDWVHQGHVDPWDOHVNHPDHWWLOE¡UQHKDYHQ'HWWHEUXJHVLGHQI¡UVWHVDPWDOHPHOOHP
IRU OGUHRJSHUVRQDOHLQGHQEDUQHWVVWDUW

9 OJHUS GDJRJHQDWVNULYHDOGHUVVYDUHQGHLQGHQIRUHWHQNHOWSXQNWLVDPWDOHVNHPDHWVNDOGHW
EHJUXQGHVPHGHQNHOWHXQGHUE\JJHQGHXGVDJQ

0HGKHQEOLNSnDWVNDEHHQVDUWHWKHGRPRYHUJDQJHQHEUXJHUGDJSOHMHQRJVDPWOLJHYXJJHVWXHUGHW
VDPPHVDPWDOHVNHPD(QGYLGHUHYHGO JJHVLELODJHQJXLGHWLOIRUEHUHGHOVHWLOVDPWDOHQ*XLGHQ
HUPHQWVRPKM OSWLOS GDJRJHUQnUGHUIRUEHUHGHVIRU OGUHVDPWDOHLQGHQEDUQHWVNDOVWDUWHL
E¡UQHKDYH'HQEHVNULYHUNRPSHWHQFHUVYDUHQGHWLONRPSHWHQFHUQHLGHS GDJRJLVNHO UHSODQHU


%%HV¡JLE¡UQHKDYHQVDPPHQPHGS GDJRJRJNDPPHUDWHU
'HWNRPPHQGHE¡UQHKDYHEDUQVNDOEHV¡JHVLWQ\HVWHGLI¡OJHVNDEPHGIDURJPRU/LJHOHGHVVNDO
S GDJRJHQGDJSOHMHUHQVDPPHQPHGVLQHNDPPHUDWHUDIO JJHE¡UQHKDYHQHWEHV¡J


&6DPWDOHPHGIRU OGUHQHLQGHQEDUQHWVVWDUW
1nUSODGVHQHUWLOGHOWVHQGHUE¡UQHKDYHQHQLQGE\GHOVHWLOHQVDPWDOHWLOIRU OGUHQH(WHNVHPSHO
SnHQLQYLWDWLRQHUYHGODJWVRPELODJ

1nUE¡UQHKDYHSODGVHQHUWLOGHOWLQYLWHUHVIRU OGUHQHWLOHQVDPWDOHLQGHQEDUQHWVNDOVWDUWH+HU
RSIRUGUHVIRU OGUHQHVDPWLGLJWLODWO VHGDJWLOEXGGHWVKMHPPHVLGH

0HGXGJDQJVSXQNWLVDPWDOHVNHPDHWVRPHUWLOVHQGWIUDYXJJHVWXHQGDJSOHMHQWDOHUOHGHUHQHOOHU
SULP US GDJRJHQPHGIRU OGUHQHRPGHUHVEDUQRJRPIRUYHQWQLQJHUY UGLJUXQGODJRJ
S GDJRJLVNHSUDNVLVVDPWXGOHYHUHUHYWVNULIWOLJWPDWHULDOH
'HWDQEHIDOHVDWGHUXGDUEHMGHVHQIRUYHQWQLQJVIROGHUVRPXGOHYHUHVWLOIRU OGUHQH6RP
LQVSLUDWLRQHUIROGHUHQ´9HONRPPHQWLO%ORPVWHQ±KYDGIRUYHQWHUYLDIKLQDQGHQ´YHGODJWLELODJ

9HGVDPWDOHQEOLYHUN¡UHSODQHQIRURSVWDUWHQJHQQHPJnHWPHGIDPLOLHQ

'HWNDQGHVXGHQDQEHIDOHVDWE¡UQHKDYHQI[XJHUI¡UEDUQHWVWDUWHUVHQGHUEDUQHWHWSHUVRQOLJW
EUHYI[LQGHKROGHQGHJDUGHUREHP UNHUHODQGHWSHUVRQOLJW (NVHPSHOSnHWVnGDQWEUHYHU
YHGODJWVRPELODJ 




6OHWWHW1nUSODGVHQHU
WLOGHOWVHQGHUE¡UQHKDYHQ
HQLQGE\GHOVHWLOHQVDPWDOH
WLOIRU OGUHQH(WHNVHPSHO
SnHQLQYLWDWLRQHUYHGODJW
VRPELODJ

0HGXGJDQJVSXQNWL
VDPWDOHVNHPDHWVRPHU
WLOVHQGWIUD
YXJJHVWXHQGDJSOHMHQWDOHU
OHGHUHQHOOHU
SULP US GDJRJHQPHG
IRU OGUHQHRPGHUHVEDUQ
RJRPIRUYHQWQLQJHU
Y UGLJUXQGODJRJ
S GDJRJLVNHSUDNVLVVDPW
XGOHYHUHUHYWVNULIWOLJW
PDWHULDOH
'HWDQEHIDOHVDWGHU
XGDUEHMGHVHQ
IRUYHQWQLQJVIROGHUVRP
XGOHYHUHVWLOIRU OGUHQH
6RPLQVSLUDWLRQHUIROGHUHQ
´9HONRPPHQWLO%ORPVWHQ±
KYDGIRUYHQWHUYLDI
KLQDQGHQ´YHGODJWLELODJ

9HGVDPWDOHQEOLYHU
N¡UHSODQHQIRURSVWDUWHQ
JHQQHPJnHWPHGIDPLOLHQ

'HWNDQGHVXGHQDQEHIDOHV
DWE¡UQHKDYHQI[XJHUI¡U
EDUQHWVWDUWHUVHQGHU
EDUQHWHWSHUVRQOLJWEUHYI[
LQGHKROGHQGH
JDUGHUREHP UNHUHODQGHW
SHUVRQOLJW (NVHPSHOSnHW
VnGDQWEUHYHUYHGODJWVRP
ELODJ 




'.¡UHSODQIRUEDUQHWVVWDUWLE¡UQHKDYHQ
+YHUE¡UQHKDYHVNDOXGDUEHMGHHQSODQIRUHWEDUQVI¡UVWHGDJHLE¡UQHKDYHQ(QVnGDQSODQNDQ
ELGUDJHWLOWU\JKHGIRUVnYHOE¡UQVRPIRU OGUHRJGHWNDQVDPWLGLJY UHPHGWLODWDINODUHKYDG
IRU OGUHQHNDQ IRU YHQWHVLJDIGHQI¡UVWHWLG+HUXQGHUJLYHVHWHNVHPSHOSnHQN¡UHSODQ

GDJ
)RU OGUHEOLYHUKRVEDUQHWRJEDUQHWNRPPHUWLODIWDOWWLGRJGHOWDJHULVDPOLQJHQ
GDJ
%DUQHWPHGWDJHUPDGNDVVHQ)RU OGUHQHNDQEOLYHXQGHUIURNRVWHQ0HQKYLVEDUQHW
HUYHOWLOSDVNDQIRU OGHUHQJnHQOLOOHWXURJKHQWHEDUQHWHIWHUIURNRVW
GDJ
)RU OGUHQHDIOHYHUHUEDUQHWRJWDJHUVLJJRGWLG%DUQHWKDUPDGNDVVHPHGRJEOLYHU
KHQWHWHIWHUIURNRVWPHQVYLHUSnOHJHSODGVHQ
GDJ
%DUQHWSU¡YHUDWKDYHHQNRUWQRUPDOE¡UQHKDYHGDJKYRUGHWKHQWHVHIWHUIUXJWYHG
WLGHQ
GDJ
'HWWHHUHQKHOWDOPLQGHOLJE¡UQHKDYHGDJ


(2SI¡OJQLQJVVDPWDOH
,QGHQIRUGHI¡UVWHPnQHGHULQGNDOGHVWLOHQRSI¡OJQLQJVRJIRUYHQWQLQJVVDPWDOHGHOVRPNULQJ
EDUQHWGHOVRPNULQJVDPDUEHMGHWRJLQGIULHOVHDIJHQVLGLJHIRUYHQWQLQJHU6DPWDOHQNDQEODWDJH
DIV WLLQVWLWXWLRQHQVHYHQWXHOOHIRUYHQWQLQJVIROGHU

(2SI¡OJQLQJVRJHYDOXHULQJVVDPWDOHU
(IWHUFDHQPnQHGLQYLWHUHVIRU OGUHQHWLOHQGLDORJRPNULQJVDPDUEHMGHRJJHQVLGLJH
IRUYHQWQLQJHU
,QGHQIRUGHI¡UVWHWUHPnQHGHUDIKROGHVHQVDPWDOHRPNULQJEDUQHWVWULYVHO


%HV¡JSnGHQJDPOHYXJJHVWXHGDJSOHMH
'HWDQEHIDOHVHQGYLGHUHDWS GDJRJRJE¡UQI[HIWHUHQPnQHGLE¡UQHKDYHQEHV¡JHUE¡UQHQHV
JDPOHYXJJHVWXH'DJSOHMH,IRUELQGHOVHPHGEHV¡JHWNDQGHSURIHVVLRQHOOHHYWI¡OJHRSSn
VDPDUEHMGHWRPRYHUJDQJHQ


6SHFLHOWIRURYHUJDQJHPHOOHPYXJJHVWXHRJE¡UQHKDYHLE¡UQHKXVH
2YHUJDQJHQIUDYXJJHVWXHWLOE¡UQHKDYHLE¡UQHKXVHKYRUE¡UQRJIRU OGUHLIRUYHMHQNHQGHUVnYHO
KXVVRPS GDJRJHUNDQKDYHHQDQGHQSURFHGXUHHQGRPWDOWRYHQIRU

(NVHPSHO´2YHUOHYHULQJHQ´IUDYXJJHVWXHWLOE¡UQHKDYHLQWHUQWLHWE¡UQHKXVIRUHJnULHW
VDPDUEHMGHPHOOHPIRU OGUHYXJJHVWXHRJE¡UQHKDYH'HQPRGWDJHQGHS GDJRJLE¡UQHKDYHQ
GHOWDJHULEDUQHWVDIVOXWWHQGHVDPWDOHLYXJJHVWXHQVRPKHUYHGIXQJHUHUVRPRYHUOHYHULQJHQ
+YLVHQS GDJRJGHUKDUY UHWWLONQ\WWHWYXJJHVWXHE¡UQGHUVNDOLE¡UQHKDYHVWRSSHUHUGHW
YLJWLJWDWGHQQHXGDUEHMGHUHQEHVNULYHOVHDIGHYLJWLJVWHIRUKROGRPNULQJKYHUWEDUQ


7RVSURJHGHE¡UQ
'HWHUYLJWLJWDWEHVWLOOHHQWRONWLOVDPWDOHUQHKYLVIRU OGUHQHHOOHUSHUVRQDOHWKDUEHKRYIRUGHW

'HUHUXGDUEHMGHWHQJXLGHWLOKYDGGHUNDQY UHUHOHYDQWDWIRUW OOHRJVS¡UJHIRU OGUHQHRPL
IRUELQGHOVHPHGHWQ\WVDPDUEHMGHPHGWRVSURJHGHIRU OGUH %LODJ 



)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH5¡G

)RUPDWHUHW6NULIWW\SH,NNH
)HG

6OHWWHW'HWNDQY UH
KHQVLJWVP VVLJWDW
LQIRUPDWLRQHURPIDPLOLHQV
EDJJUXQGRJWULYVHO
YLGHUHJLYHVWLOE¡UQHKDYHQ
)nHQWLOODGHOVHIUD
IRU OGUHQHRPDW
YLGHUHJLYHLQIRUPDWLRQHU
PHGKHQEOLNSnDWJ¡UH
RYHUJDQJHQWLOGHWQ\H
WLOEXGEHGVWPXOLJW
,QIRUPDWLRQHUQHJLYHU
E¡UQHKDYHQPXOLJKHGIRUDW
IRUEHUHGHVLJWLOP¡GHWPHG
EDUQHWRJIDPLOLHQRJHUHW
JRGXGJDQJVSXQNWIRUGHW
YLGHUHVDPDUEHMGH
6OHWWHW
6OHWWHW +YLVEDUQHWLNNH
KDUJnHWL
GDJSOHMHYXJJHVWXHVHQGHU
SODGVDQYLVQLQJHQIROGHUHQ
´0LWEDUQVNDOL
GDJLQVWLWXWLRQ´WLO
IRU OGUHQHQnUGHWLOE\GHU
EDUQHWHQSODGV)ROGHUHQ
VRPNDQILQGHVSn
NRPPXQHQVKMHPPHVLGH
JLYHUHQNRUWRULHQWHULQJ
RPKYDGPDQJHQHUHOWNDQ
IRUYHQWHDWP¡GHLHQ
LQVWLWXWLRQ)ROGHUHQHU
RYHUVDWWLO6RPDOL(QJHOVN
)UDQVN$UDELVN)DUVL



2YHUJDQJIUDE¡UQHKDYHWLOVNROHKHUXQGHU6)2
0LQLPXPVNUDY

9HGRYHUJDQJHQIUDE¡UQHKDYHWLOVNROHIRUYHQWHVGHWVRPPLQLPXP
$ DWGHQDIJLYQHE¡UQHKDYHDIKROGHUIRU OGUHVDPWDOHU nUVVDPWDOHHYWQHWY UNVP¡GHRJ
DIVOXWWHQGHVDPWDOH PHGKHQEOLNSnDWYXUGHUHVNROHPRGHQKHG3 GDJRJHQXGI\OGHUL
IRUELQGHOVHPHGGHQVLGVWHVDPWDOHHWVDPWDOHVNHPDVRPNDQI¡OJHEDUQHWWLOVNROHQ
% DWGHUDIKROGHVVNROHVWDUWVP¡GHPHGGHOWDJHOVHDIHQS GDJRJYHGGHDNWXHOOHVNROHU
& DWE¡UQHKDYHQDIKROGHUHWDIVOXWWHQGHIRU OGUHVDPWDOHRJYHGGHQOHMOLJKHGXGI\OGHUHW
VDPWDOHVNHPDVRPVHQGHVWLOVNROHQ
' DWEDUQHWInUOHMOLJKHGWLODWEHV¡JHVNROHQKHUXQGHU6)2¶HQ
( DWGHULQGHQIRUGHWI¡UVWHNYDUWDOKROGHVIRU OGUHVDPWDOHSnVNROHQ
) DWGHUDIKROGHVIRU OGUHP¡GH U PHGGHQ\HIRU OGUHSnVNROHQ


$)RU OGUHVDPWDOHRPVNROHPRGHQKHG±nUVVDPWDOHQ
9HGIRU OGUHVDPWDOHQnUHWLQGHQVNROHVWDUWWDOHVGHURPKYLONHNRPSHWHQFHUGHWYLOY UH
KHQVLJWVP VVLJWDWEDUQHWPHVWUHUYHGVNROHVWDUW)RUEHUHGHOVHQWLOVNROHVWDUWVNHUVnOHGHVLHWW W
VDPDUEHMGHPHOOHPIRU OGUHRJS GDJRJ

+YLVGHUHUWYLYORPWLGVSXQNWHWIRUEDUQHWVVNROHVWDUWDIKROGHVGHUHQVDPWDOHPHOOHPS GDJRJRJ
IRU OGUHLHIWHUnUHW


%6NROHVWDUWVP¡GH
6NROHVWDUWVP¡GHIRUIRU OGUHSnVNROHQDIKROGHVXOWLPRQRYHPEHUSULPRGHFHPEHUSnDOOHVNROHU
+HUGHOWDJHUS GDJRJHUIUDE¡UQHKDYHQ

8GPHOGHOVHDIE¡UQHKDYHQVNHUDXWRPDWLVNPHGYLUNQLQJIUDDSULOPHGPLQGUHGHUHUEHYLOJHW
XGV WWHOVHDIVNROHJDQJ

&$IVOXWWHQGHIRU OGUHVDPWDOHRJXGI\OGHOVHDIVDPWDOHVNHPD
%¡UQHKDYHQDIKROGHUDIVOXWWHQGHIRU OGUHVDPWDOHLIHEUXDUPDUWV
)RU OGUHQHInULQGHQVDPWDOHQXGOHYHUHWVDPWDOHVNHPDWLOIRUEHUHGHOVHDIVDPWDOHQ6NHPDHW
XGI\OGHVLVDPUnGPHGIRU OGUHQHDIEDUQHWVS GDJRJ%¡UQHKDYHQVHQGHUHIWHUI¡OJHQGHVNHPDHW
WLOVNROHQ

&)RU OGUHVDPWDOHRJXGI\OGHOVHDIVDPWDOHVNHPD
)RU OGUHVDPWDOHQHUHQVDPWDOHPHOOHPIRU OGUHRJHQS GDJRJIUDGHQDIJLYQHLQVWLWXWLRQ
+HQVLJWHQPHGVDPWDOHQHUDWELGUDJHWLOQ\WWLJHLQIRUPDWLRQHURJRYHUYHMHOVHULIRUELQGHOVHPHG
RYHUJDQJHQWLOVNROHQ
)RU OGUHQHInULQGHQVDPWDOHQXGOHYHUHWVDPWDOHVNHPDHWWLOIRUEHUHGHOVHDIVDPWDOHQ

6DPWDOHVNHPDHWXGI\OGHVXQGHUVDPWDOHQDIS GDJRJHQVnGDQDWGHWHUGHQSURIHVVLRQHOOH
YXUGHULQJVRPIUHPJnU6NHPDHWXQGHUVNULYHVDIVnYHOIRU OGUHVRPS GDJRJ3 GDJRJHQHU
DQVYDUOLJIRUDWVHQGHVDPWDOHVNHPDHWWLOVNROHQ6NHPDHWEUXJHVVDPPHQPHGLDJWWDJHOVHUQHL
GHQI¡UVWHVNROHWLGLGHQI¡UVWHVDPWDOHPHOOHPIRU OGUHRJO UHUHS GDJRJHU

9 OJHUS GDJRJHQDWVNULYHDOGHUVVYDUHQGHLQGHQIRUHWHQNHOWSXQNWLVDPWDOHVNHPDHWVNDOGHW
EHJUXQGHVPHGHQNHOWHXQGHUE\JJHQGHXGVDJQPHGWDQNHSnRPUnGHUGHUKDUUHOHYDQVIRU
PRGWDJHUHQ

6DPWDOHVNHPDHWVDPWHQJXLGHWLOIRUEHUHGHOVHWLOVDPWDOHQHUYHGODJWVRPELODJ

%¡UQHKDYHQVDUEHMGHRJDIVOXWWHQGHUnGJLYQLQJJLYHUVNROHUQHHWJUXQGODJIRUDWWU IIHEHVOXWQLQJHU
RPNODVVHGDQQHOVHRJRPLQGVDWVHQRYHUIRUE¡UQPHGV UOLJHEHKRY%¡UQHKDYHNODVVHOHGHURJ
SULP US GDJRJInUKHUPHGHWJRGWPDWHULDOHWLOEUXJIRUHQHYW´RPYHQGW´I¡UVWHIRU OGUHVDPWDOH
LE¡UQHKDYHNODVVHQ




)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH%On

6OHWWHWSHUVRQDOHLQGHQ
EDUQHWVVWDUW8' 

6OHWWHWVNDOGHWEHJUXQGHV
PHGHQNHOWH
XQGHUE\JJHQGHXGVDJQ





'EHV¡JSnVNROHQKHUXQGHU6)2¶HQ
%¡UQHKDYHQ E¡UQRJS GDJRJHU EHV¡JHU%¡UQHKDYHNODVVHQRJ6)2¶HQ'HWNDQVNHHIWHU
IRUXGJnHQGHDIWDOHURJPHGV UOLJWSURJUDPHOOHUO¡EHQGHQnUGHWSDVVHULQGLE¡UQHKDYHQVRJ
E¡UQHKDYHNODVVHQVSURJUDPRJGDJOLJGDJ


(,QWURGXNWLRQWLOGDJOLJGDJHQL6)2RJE¡UQHKDYHNODVVHYHGWLGOLJVWDUWL6)2
)UDVNROHnUHWHUGHULQGI¡UWWLGOLJVWDUWL6)2SUPDM
3HULRGHQIUDPDMWLOVNROHVWDUWHQLDXJXVWEHQ\WWHVWLODWO UHVNROH±6)2RJE¡UQHKDYHNODVVH±
JRGWDWNHQGH
'HUWLOUHWWHO JJHVDNWLYLWHWHUVRPVLJWHUSnDWE¡UQHJUXSSHQO UHUKLQDQGHQJRGWDWNHQGHRJ
XGYLNOHUJRGHVRFLDOHUHODWLRQHUVDPWDNWLYLWHWHUVRPJLYHUHQIRUVPDJSnKYRUGDQGHUDUEHMGHV
VWUXNWXUHUHWPHGO ULQJRJXGYLNOLQJGHUHUNHQGHWHJQHQGHIRUVNROHQ+HUXQGHUYLOGHUY UH
SODQODJWHWDQWDOGDJHWLPHUPHGGHQNRPPHQGHE¡UQHKDYHNODVVHO UHU

3HULRGHQIUDPDMWLOXOWLPRMXQLXGQ\WWHVGHVXGHQDIGHDQVDWWHVRPHQPXOLJKHGIRUDWIn¡MHSn
GHE¡UQIDPLOLHUGHUNDQKDYHIRUGHODIDWInHQV UOLJRSP UNVRPKHGYHGGHQIRUHVWnHQGH
VNROHVWDUW
'HUGDQQHVLNNHHJHQWOLJHNODVVHUI¡UXOWLPRMXQL±GHWWHIRUDWJLYHGHQEHGVWHPXOLJKHGIRUDW
GDQQHYHOIXQJHUHQGHNODVVHU

',QWURGDJHL6)2RJE¡UQHKDYHNODVVHQ
'HNRPPHQGHVNROHE¡UQVNDOVDPPHQPHGGHUHVNRPPHQGHNODVVHNDPPHUDWHULQYLWHUHVWLO
LQWURGXNWLRQVGDJHLVnYHO6)2VRPE¡UQHKDYHNODVVHLO¡EHWDIIRUnUHW%HV¡JVGDJHQHVNDOKDYHHQ
VDPOHWYDULJKHGDIPLQWRGDJH

9HGVnGDQQHDUUDQJHPHQWHUKDUGHDQVDWWHRJVnHQJRGPXOLJKHGIRUDWIn¡MHSnGHE¡UQIDPLOLHU
GHUNDQKDYHIRUGHODIDWInHQV UOLJRSP UNVRPKHGYHGGHQIRUHVWnHQGHVNROHVWDUW

6RPLQVSLUDWLRQYHGO JJHV,QWURGXNWLRQVJXLGHIRU6)2LELODJ



))RU OGUHVDPWDOH
'HUDIKROGHVIRU OGUHVDPWDOHLQGHQXGJDQJHQDIQRYHPEHUPnQHG8GRYHUHUIDULQJHUIRUGHQI¡UVW
WLGLE¡UQHKDYHNODVVHRJ6)2LQGJnUVDPWDOHVNHPDHWIUDE¡UQHKDYHQ


*)RU OGUHP¡GHU
,VWDUWHQDIVNROHnUHWKROGHVHWHOOHUIOHUHP¡GHUKYRUIRU OGUHQHInUOHMOLJKHGWLODWP¡GHO UHUH
S GDJRJHUVNROHQVVDPDUEHMGVSDUWQHUHRJKLQDQGHQ


'HWWY USURIHVVLRQHOOHVDPDUEHMGHL¡YULJW
,QGOHGQLQJVYLVLQRWDWHWKDUYLSRLQWHUHWGHWY VHQWOLJHLHWJRGWWY USURIHVVLRQHOWVDPDUEHMGH
RPNULQJRYHUJDQJHPHOOHPWLOEXGRJDWGHUHUNODUKHGLVDPDUEHMGVUHODWLRQHUQHEODQGWGH
SURIHVVLRQHOOH'HWSURIHVVLRQHOOHVDPDUEHMGHNHQGVNDEWLOKLQDQGHQVDUEHMGVRPUnGHSnE¡UQHKDYH
RJVNROHRPUnGHWNDQIHNVXGP¡QWHVSnI¡OJHQGHPnGHU

• (YWWHPDDIWHQHUPHGGHOWDJHOVHDIE¡UQHKDYH±E¡UQHKDYHNODVVHOHGHUH±6)2
'LVVHYLONXQQHELGUDJHWLODWO UHKLQDQGHQDWNHQGHVNDEHGLDORJInS GDJRJLVNHGU¡IWHOVHU
+HUXQGHUDWInVNDEWJHQVLGLJHIRUXGV WQLQJHURJIRUYHQWQLQJHUVnVNROHQNDQE\JJHYLGHUHSn
GHNRPSHWHQFHUVRPE¡UQHQHKDUWLOHJQHWVLJLE¡UQHKDYHQRJE¡UQHKDYHQNDQV¡JHDWXGYLNOH
GHNRPSHWHQFHUVRPVNROHUQHIRUYHQWHUDWE¡UQHQHKDUYHGVNROHVWDUW
• (YW) OOHVDNWLYLWHWVGDJLIRUnUHWPHOOHPEKNODVVHU±6)2RJE¡UQHKDYHE¡UQJLYHUSHUVRQDOHW
PXOLJKHGIRUDWDUEHMGHVDPPHQSnWY UVDILQVWLWXWLRQHU
• *HQVLGLJHLQYLWDWLRQHUWLOXGVWLOOLQJHUWHDWHUPP
• %¡UQHKDYHUQHNDQJnSnXIRUPHOOHEHV¡JSnVNROHQKHUXQGHU6)2pQ
• %¡UQHKDYHNODVVHUQHHUYHONRPQHWLOEHV¡JLE¡UQHKDYHQ



)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH%On



%¡UQPHGV UOLJHEHKRY
%¡UQHKDYHQKDULGHFHPEHUPnQHGNRQWDNWHWVNROHQLIRUELQGHOVHPHGE¡UQPHGV UOLJHEHKRY'HU
WDJHVKHUVWLOOLQJWLORPEDUQHWIRUWVDWKDUEHKRYIRURSP UNVRPKHGIUDHNVSHUWHURJRPIDPLOLHQ
KDUEHKRYIRUV UOLJVW¡WWH,GHFHPEHUNRQWDNWHUE¡UQHKDYHQKXVHWVNROHQYHGUE¡UQPHGV UOLJH
EHKRY'HUWDJHVVWLOOLQJWLORPEDUQHWIRUWVDWKDUEHKRYIRUV UOLJVW¡WWH


7RVSURJHGHE¡UQ
+YLVGHUIRUHOLJJHUPDWHULDOHRPGHWWRVSURJHGHEDUQVVSURJOLJHXGYLNOLQJRJHYHQWXHODQEHIDOLQJ
RPVW¡WWHLGDQVNVRPDQGHWVSURJNDQGHWWHYHGO JJHVVDPWDOHVNHPDHW

'HWHUYLJWLJWDWEHVWLOOHHQWRONWLOVDPWDOHUQHKYLVIRU OGUHQHHOOHUSHUVRQDOHWKDUEHKRYIRUGHW

'HUHUXGDUEHMGHWHQJXLGHWLOKYDGGHUNDQY UHUHOHYDQWDWIRUW OOHRJVS¡UJHIRU OGUHQHRPL
IRUELQGHOVHPHGHWQ\WVDPDUEHMGHPHGWRVSURJHGHIRU OGUH %LODJ 


%DVLVXQGHUYLVQLQJLGDQVNVRPDQGHWVSURJHUSODFHUHWSn/LQGHJnUGVVNROHQ'HE¡UQGHUHYHQWXHOW
KDUEHKRYIRUEDVLVXQGHUYLVQLQJLGDQVNVRPDQGHWVSURJI¡OJHUSURFHGXUHQIRUGHQDOPLQGHOLJH
LQGVNULYQLQJ'RJNRQWDNWHVWRVSURJVNRQVXOHQWHQIRUGHWQ UPHUHIRUO¡E VHELODJ 


7LGVSODQIRURYHUJDQJIUDE¡UQHKDYHE¡UQHKXVWLOVNROH
8OWLPRQRYHPEHU
SULPRGHFHPEHU











8JHRJ 
0HGLRMDQXDU


3ULPRQRYHPEHU 






0HGLRGHFHPEHU

PHGLRQRYHPEHU 
0HGLRPDUWV





6NROHVWDUWP¡GHKYRUGHUEODQGWDQGHWIRUW OOHVRPGHNUDYVNROHQKDUWLO
GHWNRPPHQGHVNROHEDUQRJRPKYLONHIRUYHQWQLQJHURJNUDYIRU OGUHQH
NDQKDYHWLOVNROHQ
0¡GHWEHVWnUDIHQVNULIWOLJLQYLWDWLRQHQPXQGWOLJRULHQWHULQJRJHQI\VLVN
UXQGYLVQLQJ

$IVOXWWHQGHIRU OGUHVDPWDOHULE¡UQHKDYHKXV6DPWDOHUPHOOHPIRU OGUHRJ
S GDJRJHURPEDUQHWVXGYLNOLQJRJVNROHSDUDWKHGILQGHUVWHGYHG
nUVVDPWDOHLMXQLRJYHGHIWHUI¡OJHQGHQHWY UNVP¡GHLRNWREHU
6NROHOHGHUEHYLOJHUHYWXGVDWVNROHJDQJVHQHVWMDQXDU
'HUKHQYLVHVWLO´SURFHGXUHRPXGVDWVNROHJDQJ´

KYHUWIMHUGHnUIUHPU\NNHWSJDVNROHEHVW\UHOVHVYDOJ 

6NROHOHGHUEHYLOJHUHOOHUDIVOnUXGVDWVNROHJDQJRJIRU OGUHJLYHUEHVNHGRP
GH¡QVNHUDWEHYDUHGHUHVSODGVLGDJWLOEXG

KYHUWIMHUGHnUIUHPU\NNHWSJDVNROHEHVW\UHOVHVYDOJ 
3ODGVDQYLVQLQJHQJLYHUVNROHDIGHOLQJHQEHVNHGRPGHE¡UQGHUHYWEHYDUHU
GHUHVSODGV
%¡UQHKDYHQKXVHWJLYHUEHVNHGWLOPRGWDJHQGHVNROH


6OHWWHW,IRUELQGHOVHPHG
RYHUJDQJHQPHOOHP
LQVWLWXWLRQRJVNROHHUGHW
YLJWLJWDWLQVWLWXWLRQHQYHG
EHGHURPIRU OGUHQHV
VDPW\NNHWLODWYLGHUHJLYH
RSO\VQLQJHURPEDUQHWWLO
NRPPXQHQVDWHDPRJ
WRVSURJVNRRUGLQDWRUHQKYLV
RYHUJDQJHQYHGU¡UHUHW
WRVSURJHWEDUQPHGEHKRY
IRUVW¡WWHWLOGDQVNVRP
DQGHWVSURJ3n
VDPWDOHVNHPDHW ELODJ 
VLGVWHVLGHHUGHUPXOLJKHG
IRUDWQRWHUHKYHP
RSO\VQLQJHUQHPn
YLGHUHJLYHVWLO(QNRSLDI
RYHUJDQJVPDWHULDOHW
VHQGHVWLO
WRVSURJVNRRUGLQDWRUHQL
IRUYDOWQLQJHQ
6OHWWHW
6OHWWHW'HUHUXGDUEHMGHW
HQIROGHU´0LWEDUQVNDOL
GDJLQVWLWXWLRQ´VRPJLYHU
HQNRUWRULHQWHULQJRP
KYDGPDQJHQHUHOWNDQ
IRUYHQWHDWP¡GHLHQ
LQVWLWXWLRQ)ROGHUHQHU
RYHUVDWWLO6RPDOL(QJHOVN
)UDQVN$UDELVN)DUVLRJ
ILQGHVSnNRPPXQHQV
KMHPPHVLGH

7RVSURJHGHVNROHVWDUWHQGH
E¡UQVSURJYXUGHUHVDI
NRPPXQHQV$VHQHVWL
GHFHPEHUPnQHGPHG
KHQEOLNSnDWYLVLWHUHE¡UQ
WLOPRGWDJHOVHVNODVVHHOOHU
DQEHIDOHGDQVNVRP
DQGHWVSURJSn
GLVWULNWVVNROHQ
6OHWWHWVNDOVWDUWHL
PRGWDJHOVHVNODVVH

)ULVWIRULQGVNULYQLQJ

KYHUWIMHUGHnUIUHPU\NNHWSJDVNROHEHVW\UHOVHVYDOJ 

6WLOOLQJWDJHQWLOHYWRPJ QJHUHLE¡UQHKDYHNODVVH
%HVNHGRPRPJ QJHUHJLYHVWLOGHE¡UQHKDYHUKXVHKYRURPJ QJHUQH
RSULQGHOLJWNRPIUD

%¡UQHXGYDOJHWWDJHUVWLOOLQJWLOIRUVODJRPNODVVHGDQQHOVH

6OHWWHWVDPWLGLJPHGGH
I¡OJHUSURFHGXUHQIRU
LQGVNULYQLQJL
0RGWDJHOVHVNODVVH VHELODJ
IRUHQV UOLJSODQ )RU
GHE¡UQGHUVNDOL0NODVVH
VHQGHULQVWLWXWLRQHUQH
VDPWDOHVNHPDHUQHWLO
GLVWULNWVVNROHQPHGNRSLWLO
WRVSURJVNRQVXOHQWHQ






KYHUWIMHUGHnUIUHPU\NNHWSJDVNROHEHVW\UHOVHVYDOJ 


6HQHVWDSULO
6DPWDOHVNHPDHUIUHPVHQGHVIUDYXJJHVWXHUWLOE¡UQHKDYHURJIUDE¡UQHKDYHU
WLOVNROHU

6DPWDOHVNHPDHUIUDE¡UQHKDYHUQHDQNRPPHUVnOHGHVWLOVNROHQLQGHQVNROHQ
IRUGHOHUE¡UQSnKROGNODVVHU6NHPDHUQHEUXJHVVRPHQGHODIJUXQGODJHWIRU
SODFHULQJSnKROGLWLGOLJ6)2RJHQGHOLJNODVVHSODFHULQJ%¡UQHKDYHUQH
NRQWDNWHVYHGWYLYOVVS¡UJVPnO

3ULPRWLOPHGLR
0HGGHOHOVHRPRSWDJHOVHRJNODVVHSODFHULQJ
DSULO
,QYLWDWLRQWLOYHONRPVWP¡GHLIRUEPHGWLGOLJ6)2VWDUWDIKROGHV,QYLWDWLRQRJ
GDJVRUGHQRPKDQGOHULQGKROGLPnQHGHUQHL6)2RJSU VHQWDWLRQDI
SHUVRQDOHWLEnGH6)2RJE¡UQHKDYHNODVVH

0DMMXQLMXOL
7LGOLJ6)2VWDUW
,KHOHSHULRGHQHUEDUQHWVNRPPHQGH´SULP US GDJRJHU´GHS GDJRJHU
GHUVNDOPRGWDJHJUXSSHQHIWHUVRPPHUIHULHQWLONQ\WWHW
'HUSODQO JJHVRJVnWLPHULE¡UQHKDYHNODVVHQ
KHUHUGHWJRGLGHDWGHUHUHQOLOOH±IHNVVNULIWOLJ±RSJDYHWLOEDUQHWGHU
VNDOO¡VHVWLOHIWHUVRPPHUIHULHQ

0HGLRDXJXVW
6NROHVWDUW

0DMMXQL
9HGGHQI¡UVWHVDPWDOHPHGIRU OGUHQHRPVNROHVWDUWHUGHWIRU OGUHQHGHU
HOOHU
VRPXGJDQJVSXQNWIRUGLDORJHQIRUW OOHURPGHUHVE¡UQ
DXJXVWVHSWHPEHU 'HQQHVDPWDOHNDQDIKROGHVLIRUELQGHOVHPHGGHQWLGOLJH6)2VWDUWHOOHUWLGOLJW
HIWHUVNROHVWDUW9HGVDPWDOHGHOWDJHUIUDVNROHQEnGHSULP US GDJRJRJ
E¡UQHKDYHNODVVHOHGHU

$XJXVW
'HUDIKROGHVIRU OGUHP¡GHLE¡UQHKDYHNODVVHQPHGIRNXVSnRULHQWHULQJRP
VHSWHPEHU
OLYHWLE¡UQHKDYHNODVVHQ
9HGVNROHVWDUW
)RU OGUHQHInUPXOLJKHGIRUDWP¡GHQRJOHDIVNROHQVVDPDUEHMGVSDUWQHUHVn
VRPWDOHK¡UHO UHUSV\NRORJVXQGKHGVSOHMHUVNHWDQGO JHI\VLRWHUDSHXW
2NWREHU
6NROHKMHPVDPWDOHPHGGHOWDJHOVHDIE¡UQHKDYHNODVVHOHGHURJ
QRYHPEHU
SULP US GDJRJ


SULPRGHFHPEHU 



6OHWWHW3ULPR
)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH%On

6OHWWHW6DPWDOHVNHPDIUD
E¡UQHKDYHUQHDQNRPPHUWLO
VNROHQLQGHQVNROHQIRUGHOHU
E¡UQLNODVVHU6NHPDHUQH
EUXJHVVRPHQGHODI
JUXQGODJHWIRU
NODVVHSODFHULQJHQ
%¡UQHKDYHUQHNRQWDNWHV
YHGWYLYOVVS¡UJVPnO

6OHWWHW)
6OHWWHW,QGHQIRUGHI¡UVWH
WUHPGUDIVNROHnUHW
6OHWWHW¡UVWLVNROHnUHW
DIKROGHVHQ
IRU OGUHVDPWDOH
)RU OGUHQHIRUW OOHU
E¡UQHKDYHNODVVHOHGHURJ
SULP US GDJRJKYHPGH
RJQDYQOLJKYHPGHUHVEDUQ
HU6NHPDHWIUD
E¡UQHKDYHQEUXJHVRJVn
KHU'HWWHV\QWHVMHJYL
VNDOGU¡IWHGHWMHJK¡UHU
HUDWGHQQHVDPWDOHLNNH
JLYHUGHQVDPPHPHQLQJ
HIWHUYLKDUInHWWLGOLJVWDUW



2YHUJDQJIUD6)2WLONOXE

0LQLPXPVNUDY

$ 'HUEOLYHUDIKROGWHWIRU OGUHDUUDQJHPHQWPHGKHQEOLNSnLQIRUPDWLRQRPRYHUJDQJIUD6)2WLO
NOXELQGHQNOXEVWDUWPDM
% %HV¡JLNOXEEHQLQGHQNOXEVWDUW

$$IKROGHOVHDIIRU OGUHP¡GH
'HWHUYLJWLJWDWE¡UQRJIRU OGUHLQGHQMXOLWUHGMHNODVVHEHJ\QGHUDWIRUKROGHVLJWLODWE¡UQHQH
IUDRJPHGPDMLNNHPHUHHUXQGHUNRQWUROOHUHWSDVQLQJ

%¡UQRJIRU OGUHVNDODIO UHWLnUVLQVWLWXWLRQVNRQWUROLQGHQE¡UQHQHIRUODGHU6)2RJRYHUJnUWLO
NOXE%¡UQRJIRU OGUHVNDOO UHDWPHVWUHGHQQ\HRJVW¡UUHIULKHGE¡UQHQHVIULYLOOLJHIULWLGVNOXEOLY
LQGHE UHU$QVYDUWLOOLGnEHQKHGDIWDOHUKMHPPHIUDRJVHOYIRUYDOWQLQJHUQ¡JOHRUGLGHQQH
VDPPHQK QJ

6)2RJNOXELQIRUPHUHULI OOHVVNDERPGHQ\HXGIRUGULQJHURJRPGHVWUXNWXUHOOHRJ
RUJDQLVDWRULVNHIRUVNHOOH'HUEOLYHUDIKROGWIRU OGUHDUUDQJHPHQWRJXGGHOWLQIRUPDWLRQVPDWHULDOHL
O¡EHWDINYDUWDO

Kontaktpædagogen i klubben inviteres med til forårets forældremøde 3. klasses.

%%HV¡JLNOXEEHQ
 %¡UQHQHNRPPHUSnEHV¡JLNOXEEHQVHQHVWLDSULOPnQHG
 6)2S GDJRJHURJO UHUHODYHURYHUOHYHULQJVIRUUHWQLQJDIE¡UQHQHWLONOXESHUVRQDOHW
 6)2S GDJRJHUHOOHUO UHUHV¡UJHUIRUDWGHUEOLYHULQGKHQWHWVDPW\NNHHUNO ULQJIUD
IRU OGUHLIRUELQGHOVHPHGDWNOXEEHQNDQNRQWDNWHVNROHQLV UOLJHWLOI OGH

7RVSURJHGHE¡UQ
'HWHUYLJWLJWDWEHVWLOOHHQWRONWLOIRU OGUHP¡GHUQHKYLVIRU OGUHQHHOOHUSHUVRQDOHWKDUEHKRYIRU
GHW


6OHWWHWIRU OGUHP¡GH
)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH
+DYJU¡Q

6OHWWHWIRU OGUHP¡GHU

cUVSODQIRUXGVOXVQLQJDINODVVHHOHYHUQH


)¡UMXO
• +YLVVNROHHOOHU6)2YXUGHUHUDWHWEDUQLNODVVHHYHQWXHOWNDQInEUXJIRUV UOLJH
VW¡WWHIRUKROGLNOXEEHQLQGNDOGHVWLOP¡GHPHOOHPVNROH6)2RJNOXELNYDUWDOPHG
KHQEOLNSnDWSODQO JJHGLVVH

NYDUWDO
• 'HUEOLYHUDIKROGWIRU OGUHDUUDQJHPHQWIRUNODVVHUQHIRU OGUHLNOXEEHQ
• .OXEOHGHURJSHUVRQDOHJLYHUHQRULHQWHULQJRPNOXEEHQ+HUO JJHVY JWSnNOXEEHQV
GDJOLJGDJDNWLYLWHWHURJEHWDOLQJIRUDNWLYLWHWHUQHLNNHNRQWUROOHUHWSDVQLQJNRPPXQLNDWLRQ
PHOOHPE¡UQRJIRU OGUHSHUVRQDOHRJIRU OGUHE¡UQRJSHUVRQDOHRJVDPDUEHMGHWPHOOHP
VNROHRJNOXE
• )RUPDQGHQHOOHUHQUHSU VHQWDQWIUDNOXEEHQVIRU OGUHUnGYLOJLYHHQRULHQWHULQJRP
IRU OGUHUnGHWVDUEHMGHRJ.OXE/\QJE\VEHVW\UHOVH
• / UHUHIUDNODVVHLQYLWHUHVWLODWGHOWDJHLNOXEEHQVIRU OGUHDUUDQJHPHQW
• 3ULP US GDJRJHQIUDNODVVHLQYLWHUHVWLODWGHOWDJHLNOXEEHQVIRU OGUHDUUDQJHPHQW
• )RU OGUHQHYLOInHQYHONRPVWSMHFHIUDNOXEEHQI¡UHOOHUYHGIRU OGUHDUUDQJHPHQW
• 6)2OHGHUKDUDQVYDUHWIRUDWIRU OGUHQHEOLYHURULHQWHUHWRPKYRUGDQ6)2HQIRUEHUHGHU
E¡UQHQHSnDWGHVNDOLNOXERJIRU OGUHQHVUROOHGHUL

$SULO
• NODVVHVSULP US GDJRJYLOJHQQHPJnNODVVHQVE¡UQVDPPHQPHGNRQWDNWS GDJRJHQ
IUDNOXEEHQ'HUHUDIVDWFDPLQXWWHUSUNODVVH
• NODVVHNRPPHUWLOLQWURGDJLNOXEEHQHQNODVVHDGJDQJHQ
• NODVVHHUYHONRPQHWLODWEHV¡JHNOXEEHQPHGGHUHVIRU OGUHLQGWLONOXEVWDUW




6OHWWHWLQIRP¡GH
6OHWWHWV

6OHWWHWSn
6OHWWHWIRU OGUHP¡GH
6OHWWHWSn
6OHWWHWIRU OGUHP¡GH
6OHWWHWSn
6OHWWHWIRU OGUHP¡GHW





2YHUJDQJIUDVNROHWLOXQJGRPVXGGDQQHOVH

/RYJUXQGODJ
•

•

•
•
•

•



8QJGRPPHQVXGGDQQHOVHVYHMOHGQLQJ 881RUG VNDOV¡UJHIRUDWHOHYHUQHO¡EHQGHDUEHMGHU
PHGLQGLYLGXHOXGGDQQHOVHVSODQO JQLQJ
881RUGKDUDQVYDUIRUDWGHQHQNHOWHHOHYLRJNODVVHXGDUEHMGHUHQXGGDQQHOVHVSODQ
KYRUDIGHWIUHPJnUKYLONHPnOHOHYHQKDUIRUXGGDQQHOVHHIWHUJUXQGVNROHQHOOHUNODVVHRJ
KYLONHHOHPHQWHUGHUVNDOLQGJnIRUDWHOHYHQNDQRSQnGLVVHPnO
8GGDQQHOVHVSODQHQXGDUEHMGHVSnEDJJUXQGDIXGGDQQHOVHVERJHQRJSnNODVVHWULQ
XGDUEHMGHVGHQWLOOLJHSnEDJJUXQGDIXGGDQQHOVHVSODQHQIUDNODVVH
(OHYHQVXGGDQQHOVHVSODQVNDOY UHXGI UGLJHWVHQHVWPDUWV
9HGDQV¡JQLQJRPRSWDJHOVHSnHQXQJGRPVXGGDQQHOVHPHGVHQGHVHOHYHQVXGGDQQHOVHVSODQ
(OHYHUQHWLOPHOGHUVLJHQXQJGRPVXGGDQQHOVHSnQHWWHWZZZRSWDJHOVHGN
(OHYHUQHVNDODIOHYHUHUWLOPHOGLQJVVNHPDHWSnGHUHVVNROHVHQHVWPDUWV
6NROHQVNDOV¡UJHIRUDWVNHPDHWHUNRUUHNWXGI\OGWKHUXQGHUSnI¡UWHOHYHQVNDUDNWHUHURJ
VHQGHUGHWPHGNRSLDIHOHYHQVXGGDQQHOVHVSODQWLOGHQI¡UVWHV¡JWHXGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRQ
6NROHQVnYHOVRP881RUGNDQLQGVWLOOHHQDQV¡JHUWLOHQJ\PQDVLDOXGGDQQHOVHWLO
RSWDJHOVHVSU¡YH6NROHQJLYHUYHGDQV¡JQLQJWLOGHJ\PQDVLDOHXGGDQQHOVHURSO\VQLQJRP
HYHQWXHORSWDJHOVHVSU¡YH

0LQLPXPVNUDY
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•


/RYNUDYHQHI¡OJHV
88YHMOHGHUGHOWDJHULWHDPHWVSODQO JQLQJVP¡GHYHGVWDUWHQDIVNROHnUHW
88YHMOHGHUGHOWDJHULIRU OGUHP¡GHWLDXJXVWVHSWHPEHULRJNODVVH
(OHYHUQHInUWLOEXGRPDWEHV¡JHpWXGGDQQHOVHVWLOEXGLO¡EHWDIIRUnUHW
'HUDIKROGHVNODVVHNRQIHUHQFHRPYLGHUHXGGDQQHOVHPHGNODVVHWHDP88YHMOHGHURJVNROHQV
OHGHOVHLQGHQHOHYHUQHVWLOPHOGLQJHUWLOXQJGRPVXGGDQQHOVHUNODIVHQGHV
'HUDIKROGHVVNROHKMHPVDPWDOHULQGHQWLOPHOGLQJVIULVWHQIRUDQV¡JQLQJWLO
XQJGRPVXGGDQQHOVHUQHHUXGO¡EHW
88YHMOHGHUWLOE\GHUVDPWDOHUPHGGHIRU OGUHGHU¡QVNHUGHWWH
881RUGWLOE\GHUXGDQQHOVHVDIWHQHUIRUNODVVHURJIRU OGUHL±NODVVH
6NROHQVOHGHULQGEHUHWWHURSO\VQLQJRPEHKRYIRUVSHFLDOXQGHUYLVQLQJIRUNRPPHQGHNO
HOHYHUWLOGHQPRGWDJHQGHVNROHRJWLO335
6NROHQLQGEHUHWWHURSO\VQLQJHURPEHKRYIRUGDQVNVRPDQGHWVSURJIRUNRPPHQGHNO
HOHYHUWLOGHQPRGWDJHQGHVNROH


,QIRUPDWLRQVPDWHULDOH

'HUNDQV¡JHVRPRSO\VQLQJHUSnI¡OJHQGHKMHPPHVLGHU
ZZZXXQRUGGN
ZZZRSWDJHOVHGN

'HUXGDUEHMGHVKYHUWnUHQIROGHURP/\QJE\7DDUE NNRPPXQHVNODVVHWLOEXG

'HUYLOEOLYHXGDUEHMGHWLQIRUPDWLRQVIROGHUWLOHOHYHURJIRU OGUHRPRYHUJDQJHQHWLO
XQJGRPVXGGDQQHOVHUQH





,PSOHPHQWHULQJDILQGVDWVHQ
6DPWOLJHLQVWLWXWLRQHURJVNROHUVNDOLPSOHPHQWHUHDUEHMGHWPHGRYHUJDQJHPHOOHPWLOEXG0HQ
WHPSRHWRJIRUO¡EHWDILPSOHPHQWHULQJHQYLOO¡EHIRUVNHOOLJWLGHWLNNHDOOHHUOLJHODQJW1RJOH
LQVWLWXWLRQHURJVNROHUHUDOOHUHGHJRGWLJDQJPHGDUEHMGHWPHGRYHUJDQJHRJRSI\OGHUDOOHUHGH
QRJOHHOOHUDOOHGHPLQLPXPVNUDYVRPHURSVWLOOHVLGHWWHVDPOHGHNRQFHSW$QGUHLQVWLWXWLRQHURJ
VNROHUHUNXQOLJHJnHWLJDQJDQGUHVOHWLNNH'HWHUGRJPnOHWDWDOOHKDULPSOHPHQWHUHWDUEHMGHW
HIWHUWRnUKYRUNRQFHSWHWRJLQGVDWVHQHYDOXHUHV


2YHURUGQHWSODQIRULPSOHPHQWHULQJ

1RYHPEHU
3ULPR
0HGLR

8OWLPR
0HGLR
0HGLR
0HGLR






*RGNHQGHOVHL%¡UQHXGYDOJHW
.RQFHSWHUIUHPO JHVIRULQVWLWXWLRQHUVRJVNROHUVOHGHUIRUD
.RQFHSWHWXGYLGHVPHGVSHFLILNNHHOHPHQWHURPNULQJE¡UQRJXQJHPHG
V UOLJHEHKRYRJWRVSURJHGHE¡UQRJXQJH'HQQHGHODINRQFHSWHW
NRPPHUVHQHUHLGHWGHWDIYHQWHUXGDUEHMGHOVHQDINRPPXQDOH
UHWQLQJVOLQLHUIRUXGYHNVOLQJDIIRUWUROLJHRSO\VQLQJHULIRUHE\JJHQGH
WY UIDJOLJWVDPDUEHMGHRPE¡UQRJXQJHVDPWDUEHMGHWPHG
LQGVDWVRPUnGHWUXPPHOLJKHGRJLQNOXVLRQ

'HUDIKROGHVHWNXUVXVKYRUVnYHOGHWVDPOHGHNRQFHSWVRPVNHPDHURJ
Y UNW¡MHUWLOGHHQNHOWHRYHUJDQJHJHQQHPJnV
6WDWXVIRUDUEHMGHWLIRUELQGHOVHPHGIUHPO JJHOVHDI
YLNUVRPKHGVEHUHWQLQJHQ
)RUQ\HWVWDWXVIRUDUEHMGHWLIRUELQGHOVHPHGIUHPO JJHOVHDI
YLNUVRPKHGVEHUHWQLQJHQ
(YDOXHULQJDINRQFHSWRJLQGVDWV








%LODJ.RPPLVVRULXP


'DWR


5HI
683
-QU


.200,625,80
)25'(79,'(5($5%(-'(0('
 ,1'6$76205c'(729(5*$1*(0(//(07,/%8'´


,IRUELQGHOVHPHGHWDEOHULQJHQDI%¡UQHRJ)ULWLGVIRUYDOWQLQJHQEOHYLQGVDWVRPUnGHW´2YHUJDQJH
PHOOHPWLOEXG´LY UNVDW'HWIRUHO¡ELJHDUEHMGHPHGLQGVDWVRPUnGHWLQGHKROGHQGHDQEHIDOLQJHUWLO
KYRUGDQGHUVNDEHVJRGHRYHUJDQJHPHOOHPLQVWLWXWLRQHUWLOE¡UQRJXQJHEOHYIUHPODJWIRUGH
SROLWLVNHXGYDOJLDXJXVWRJKHUHIWHUVHQGWLK¡ULQJLGHEHU¡UWHEHVW\UHOVHU3nEDJJUXQGKHUDI
EHVOXWWHGH%¡UQHXGYDOJHWDWDQEHIDOLQJHUQHVNDOGDQQHJUXQGODJIRUGHWYLGHUHDUEHMGHPHG
LQGVDWVRPUnGHWDWRYHUJDQJHPHOOHPVNROHRJXQJGRPVXGGDQQHOVHLQGJnULGHWYLGHUHDUEHMGHRJ
DWGHUJ¡UHVVWDWXVLIRUELQGHOVHPHGYLUNVRPKHGVEHUHWQLQJHUIRU

7LODWYDUHWDJHGHWYLGHUHDUEHMGHHUGHUHWDEOHUHWHQDUEHMGVJUXSSHEHVWnHQGHDIHNVWHUQHVNROHRJ
LQVWLWXWLRQVOHGHUHG NNHQGHKHOHRPUnGHWIUDYXJJHVWXHWLOXQJGRPVXGGDQQHOVH

$UEHMGVJUXSSHQVRSJDYHG NNHURYHUJDQJHQ
IUDKMHPWLOYXJJHVWXH
IUDYXJJHVWXHWLOE¡UQHKDYH
IUDE¡UQHKDYHWLO6)2RJVNROH
IUD6)2WLONOXE
IUDVNROHWLOXQJGRPVXGGDQQHOVH
LGHWWHDUEHMGHLQGGUDJHVHQXQGHUV¡JHOVHDIWLOPHOGLQJWLORJIUDIDOGIUDXQJGRPVXGGDQQHOVHMI
%¡UQHXGYDOJHWVEHVOXWQLQJYHGUXGGDQQHOVHVUHJQVNDEGHQDSULO
GHUVDPDUEHMGHVPHG88QRUGRPVnYHORYHUJDQJHVRPXQGHUV¡JHOVH

* OGHQGHIRUDOOHRYHUJDQJHVNDODUEHMGVJUXSSHQPHGWDJHRYHUJDQJHIRUDOOHE¡UQRJXQJH
KHUXQGHUE¡UQRJXQJHPHGV UOLJHEHKRYRJWRVSURJHGHE¡UQRJXQJH0HGKHQEOLNSn
NYDOLILFHULQJDIGHWWHDUEHMGHLQGGUDJHV\GHUOLJHUHIDJSHUVRQHU

,DUEHMGHWPHGRYHUJDQJHQHHUGHWDUEHMGVJUXSSHQVDUEHMGH
DWNRQNUHWLVHUHRJRSHUDWLRQDOLVHUHGHJLYQHDQEHIDOLQJHU
DWIUHPNRPPHPHGDQEHIDOLQJHUYHGU¡UHQGHRYHUJDQJHQIUDVNROHWLOXQJGRPVXGGDQQHOVH
DWIUHPNRPPHPHGHQN¡UHSODQIRULPSOHPHQWHULQJVDUEHMGHWKHUXQGHUHYDOXHULQJDILQGVDWVHQ
DWXGDUEHMGHNRQNUHWHRJI OOHVY UNW¡MHUWLOVDPDUEHMGHWRPRYHUJDQJH

7LGVKRULVRQW
$UEHMGVJUXSSHQIUHPO JJHUVLWDUEHMGHVHQHVWQRYHPEHU
'HUJ¡UHVVWDWXVLIRUELQGHOVHPHGYLUNVRPKHGVEHUHWQLQJHUIRU


.RPPLVVRULHWIRUGHWYLGHUHDUEHMGHPHGLQGVDWVRPUnGHU´RYHUJDQJHPHOOHPWLOEXG´HUJRGNHQGWDI
%¡UQHXGYDOJHWGHQMXQL






%LODJ6DPWDOHVNHPDWLOIRU OGUHVDPWDOHLIRUELQGHOVHPHG
RYHUJDQJHQIUDYXJJHVWXHGDJSOHMHWLOE¡UQHKDYH


)RU

OGUHVDPWDOH

2YHUJDQJPHOOHPWLOEXGSnGDJWLOEXGVRPUnGHW
L/\QJE\7DDUE N.RPPXQH

%¡UQHRJ)ULWLGVIRUYDOWQLQJHQ
7RIWHE NVYHM
.JV/\QJE\






6DPWDOHVNHPDWLOIRU OGUHVDPWDOHLIRUELQGHOVHPHGRYHUJDQJHQIUD
YXJJHVWXHHOOHUGDJSOHMHWLOE¡UQHKDYHHOOHUE¡UQHKXV




)RU OGUHVDPWDOHHUHQGLDORJPHOOHPMHUHVEDUQVS GDJRJRJMHU

+HQVLJWHQPHGGHQQHVDPWDOHHUDWELGUDJHWLOQ\WWLJHLQIRUPDWLRQHURJRYHUYHMHOVHULIRU
ELQGHOVHPHGRYHUJDQJHQIUDYXJJHVWXHHOOHUGDJSOHMHWLOE¡UQHKDYHHOOHUE¡UQHKXV

9LIRUYHQWHUDW,KDUIRUEHUHGWMHUSnVDPWDOHQVnOHGHVDWYLInUHQJRGRJYHGNRPPHQGH
GLDORJ

6DPWDOHVNHPDHWXGI\OGHVDIS GDJRJHQSnEDJJUXQGDIVDPWDOHQPHGMHU

+YLVHWIHOWHUXGI\OGWPHGWHNVWHQ´DOGHUVVYDUHQGH´VNDOGHWEHJUXQGHVPHGHQNHOWH
XQGHUE\JJHQGHXGVDJQPHGWDQNHSnRPUnGHUGHUKDUUHOHYDQVIRUPRGWDJHUHQ

3 GDJRJHQVHQGHUVDPWDOHVNHPDHWWLOE¡UQHKDYHQHOOHUE¡UQHKXVHWVRPEUXJHURSO\VQLQJHUQH
WLODWWDJHVnJRGWLPRGMHUHVEDUQVRPPXOLJW







%DUQHWVQDYQ





9XJJHVWXHQV'DJSOHMHQVQDYQ 




6WXH





3 GDJRJHUQHVQDYQH









)RU OGUHVLGHQ
IRU OGUHQHXGI\OGHUGHQQHVLGHLQGHQVDPWDOHQ 

)RU OGUHQHVQDYQH





6¡VNHQGHVQDYQHDOGHURJHYHQWXHOWE¡UQHKDYHVNROH










(UGHUIRUKROGVRPYLOY UHJRGWIRUE¡UQHKDYHQE¡UQHKXVHWDWYLGH"
IHNVPDGV¡YQSnNO GQLQJWRLOHWEHV¡J VHOYKMXOSHQ KXVNHV\QK¡UHOVH
DOOHUJLIDPLOLHP VVLJHIRUKROGIRUKROGWLOV¡VNHQGH 
















6DPWDOHEODG
8GI\OGHVDIS GDJRJHQLVDPVSLOPHGIRU OGUHQH 

+YRUGDQJLYHUEDUQHWXGWU\NIRUVLQHI¡OHOVHU"
VXUJODGNHGDIGHWYUHGJHQHUW 








+YRUGDQPRGWDJHUEDUQHWQ\HXGIRUGULQJHU"
Q\VJHUULJLQLWLDWLYULJDIYHQWHQGHIRUVLJWLJVW\UHQGHWURSnGLJVHOY« 








+YRUGDQIXQJHUHUEDUQHWVRFLDOW"
,VW¡UUHPLQGUHJUXSSHUEODQGWE¡UQEODQGWYRNVQH 















+YHPOHJHUEDUQHWPHG±RJKYDGOHJHUGH",QGHRJXGH







+YRUGDQXGWU\NNHUEDUQHWVLJNUHDWLYW"
6DQJU\WPHPXVLNUROOHOHJWHJQHPDOHNRQVWUXNWLRQVOHJ 








+YRUGDQIXQJHUHUEDUQHWVSURJOLJW"RJPRWRULVN"







+YRUGDQIXQJHUHUEDUQHWPRWRULVN"





+YLONHWLORUGEHVNULYHUEHGVWEDUQHW"















+DUIRU OGUHQHKDIWNRQWDNWWLODQGUHIDJJUXSSHULIRUKROGWLOEDUQHW"

7DOHK¡UHUO UHU

)\VLRWHUDSHXWHQ

)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH%On

3V\NRORJHQ
MDBBBBBBBQHMBBBBBBB
6SHFLDOS GDJRJ

$QGUH

6SURJYXUGHULQJ
(UGHUIRUHWDJHWVSURJYXUGHULQJ"
MDBBBBBBBQHMBBBBBBB


)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH%On

+YLONHQLQGVDWVEOHYEDUQHWKHQYLVWWLO"
6WDIHWORJ

)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH%On

(UGHUXGI\OGWVWDIHWORJ"MDBBBBBBBQHMBBBBBBB
+YHPKDUVWDIHWORJJHQ"

6 UOLJHEHP UNQLQJHUIUDS GDJRJHQ






%DUQHWVQDYQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&SUBBBBBBBBBBBBBBBB

8QGHUWHJQHGHIRU OGUHJLYHUKHUPHGVDPW\NNHWLODWRYHQVWnHQGHRSO\VQLQJHUQHYLGHUHJLYHVWLO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLIRUELQGHOVHPHGPLWEDUQVVWDUWLLQVWLWXWLRQHQ

)RUPnOHWPHGYLGHUHJLYHOVHQDIRSO\VQLQJHUQHHUDWJLYHGLWEDUQVnJRGHQRYHUJDQJWLO

E¡UQHKDYHE¡UQHKXVVRPPXOLJ


6DPW\NNHWJ OGHUHWnU



'DWRBBBBBBBBBB8QGHUVNULIWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB








%LODJ$7RVSURJHGHE¡UQLQGVWLNWLOVDPWDOHVNHPDPHOOHP
IRU OGUHVLGHQRJVDPWDOHEODGHWYHGUEDUQHWVEDJJUXQG
PRGHUVPnORJVSURJXGYLNOLQJ

2SO\VQLQJHURPEDUQHWVEDJJUXQGRJPRGHUVPnO
8GI\OGHVLVDPDUEHMGHPHGIRU OGUHQH 



+DUIDPLOLHQHOOHUSHUVRQDOHWEUXJIRUWRON" 6NULYKYLONHWVSURJ 

)DU0RU

6OHWWHW,KYLONHWODQGHU
EDUQHWI¡GW"






6OHWWHW+YLONHWKYLONH
ODQGODQGHVWDPPHU
IRU OGUHQHIUD"




6OHWWHW
)DU
0RU



+YLONHWKYLONHVSURJHUEDUQHWVPRGHUVPnO"

6OHWWHW+YRUO QJHKDU
IRU OGUHQHY UHWL
'DQPDUN" cUVWDO




+YLONHWKYLONHVSURJWDOHUIRU

6OHWWHW
)DU
0RU

OGUHQHPHGEDUQHW"


)DU0RU


+YLONHKYLONHWVSURJEUXJHUEDUQHWLNRQWDNWHQPHGIRU OGUHQH"



+YLONHWKYLONHVSURJWDOHUEDUQHWPHGVLQHV¡VNHQGH"



+YRUQnUVWDUWHGHEDUQHWLGDJWLOEXG"



2SO\VQLQJHURPEDUQHWVVSURJXGYLNOLQJ
6,'(18')</'(6$))25/'5(1((9(178(/7,6$0$5%(-'(0('3'$*2*(1 



)RUVWnURJHOOHUEUXJHUEDUQHWDNWLYWRUGSnPRGHUVPnOHW"*LYJHUQHHNVHPSOHU








7DOHUEDUQHWLV WQLQJHUSnPRGHUVPnOHW"


+DUEDUQHWXGWDOHSUREOHPHUSnPRGHUVPnOHW"


)RU OGUHQHVEHVNULYHOVHDIKYRUGDQGHRSOHYHUEDUQHWVVSURJXGYLNOLQJRJEUXJDIPRGHUVPnO"



%UXJHUEDUQHWVLWPRGHUVPnOGDQVNHOOHUEHJJHVSURJQnUGHWVNDOIRUNODUHQRJHW"


)RUVWnURJHOOHUEUXJHUEDUQHWDNWLYWRUGSnGDQVN"*LYJHUQHHNVHPSOHU


6OHWWHW)RUW OOHURJHOOHU
O VHUIRU OGUHQH
KLVWRULHUHYHQW\UIRU
EDUQHW" 3nKYLONHVSURJ"





6OHWWHW



6OHWWHW6\QJHUIRU OGUHQH
E¡UQHVDQJHULPUHPVHUIRU
EDUQHW" 3nKYLONHVSURJ"




6OHWWHW




6OHWWHW6HUEDUQHWGDQVN
E¡UQHIMHUQV\Q"



6OHWWHW
6OHWWHW+DUEDUQHWKDIW
SUREOHPHUPHGK¡UHOVHQ"





%LODJ*XLGHWLOIRUEHUHGHOVHDIVDPWDOHQLQGHQRYHUJDQJHQ
WLOE¡UQHKDYH

'DJSOHMHYXJJHVWXH±E¡UQHKDYHSDUDWE¡UQHKDYHVWDUW


'HQQHJXLGHHUXGDUEHMGHWPHGKHQEOLNSnDWPHGYLUNHWLODWGHWHQNHOWHEDUQInUGHQEHGVW
PXOLJHRYHUJDQJIUDGDJSOHMHYXJJHVWXHWLOE¡UQHKDYH

*XLGHQHUPHQWVRPKM OSWLOS GDJRJHUQnUGHUIRUEHUHGHVIRU OGUHVDPWDOHLQGHQEDUQHWVNDO
VWDUWHLE¡UQHKDYH'HQEHVNULYHUGHNRPSHWHQFHUGHURJVnHUQ YQWLO UHSODQHUQH

'HHQNHOWHNRPSHWHQFHRPUnGHUVNDOEHWUDJWHVVRPGHNUDYGHUUHODWHUHVWLOLPLQLVWHULHWV
ORYJUXQGODJIRUO UHSODQHU

9HQOLJKLOVHQ

*UXSSHQIRU
´RYHUJDQJHLE¡UQVOLY´





'HQI¡OHOVHVP VVLJHNRPSHWHQFH
• +YRUGDQJLYHUEDUQHWXGWU\NIRUVLQHI¡OHOVHU"
• .DQEDUQHWV WWHRUGSnHJQHI¡OHOVHU"
• .DQEDUQHWV WWHVLJLHWDQGHWEDUQVVWHG"
• .DQEDUQHWEHVN IWLJHVLJLO QJHUHWLGXGHQYRNVHQNRQWDNW"
• (UEDUQHWWU\JYHGDWY UHVDPPHQPHGPDQJHE¡UQRJIRUVNHOOLJHYRNVQH"
• .DQEDUQHWOLDWOHJHDOHQH"
• .DQEDUQHWVLJHWLORJIUDRYHUIRUDQGUHE¡UQRJYRNVQH"
• .HQGHUEDUQHWHJQHJU QVHU"
• .DQEDUQHWNODUHDWVLJHIDUYHORJWDJHLPRGVLQHIRU OGUH"
• (UEDUQHWRSP UNVRPWSnHJQHVW\UNHURJVYDJKHGHU"

'HWHUEHW\GQLQJVIXOGWIRUEDUQHWDWKDYHWLOOLGWLOVLJVHOYRJNHQGHHJQHI¡OHOVHU'HWEHW\GHUDW
EDUQHWKDUHQJRGSRUWLRQVHOYI¡OHOVHRJHUJODGIRUVLJVHOYSnGHQPnGHNDQGHWIDYQHVLJVHOYRJ
VLQRPYHUGHQ


'HQVRFLDOHNRPSHWHQFH
• (UEDUQHWJRGWLODWO\WWHYHQWHSnWXURJODGHDQGUHWDOHI UGLJW"
• .DQEDUQHWWLOVLGHV WWHHJQHEHKRY"
• .DQEDUQHWWDJHKHQV\QYLVHRPVRUJRJPHGI¡OHOVHIRUDQGUHE¡UQ"
• .DQEDUQHWIRUVWnDQGUHVKHQVLJWHU"
• .DQEDUQHWIRUVWnRJUHVSHNWHUHUHJOHU"
• .DQEDUQHWWDOHPHGRJNRQWDNWHDQGUHE¡UQ"
• .DQEDUQHWOHJHRJGDQQHQ\HYHQVNDEHU"
• .DQEDUQHWO¡VHHQRSJDYHVDPPHQPHGDQGUH"
• .DQEDUQHWIRUVWnHQNROOHNWLYEHVNHG"
• .DQEDUQHWYLVHXGKROGHQKHGYHGVHOYDWSU¡YHLJHQRJLNNHJLYHRSOLJHPHGGHWVDPPH"

'HWHUYLJWLJWIRUEDUQHWDWGHWLNNHEUXJHUHQPDVVHHQHUJLSnVDPY UVNRQIOLNWHUPHGDQGUHE¡UQ
VnOHGHVGHUWDJHVHQHUJLIUDRSP UNVRPKHGRJNRQFHQWUDWLRQ(QHUJLHQVNDOEUXJHVSnYHQVNDEHU
VDPY UOHJRJO ULQJ
'HQVSURJOLJHNRPSHWHQFH





•
•
•
•
•
•
•
•
•

.DQEDUQHWIRUW OOHVDPPHQK QJHQGHRPHQRSOHYHOVHVnDQGUHNDQIRUVWnGHQ"
+DUEDUQHWPRGSnDWVLJHQRJHWLHQVW¡UUHJUXSSH"
.DQEDUQHWJLYHHQNRUWPHQLQJVIXOGEHVNHG"
+DUEDUQHWEHJUHERPWLGRJVWHGRJNDQGHWEHQ\WWHHQNHOWHRYHUEHJUHEHU"
.DQEDUQHWEUXJHO\GHULPHYU¡YOHRJUHPVHVDPWV\QJHDOPLQGHOLJHE¡UQHVDQJH"
.DQEDUQHWNRQFHQWUHUHVLJRPK¡MWO VQLQJ"
.DQEDUQHWXGWU\NNHVLJLHWVWRUWVHWNRUUHNWRJIRUVWnHOLJWVSURJ"
.DQEDUQHWRYHUYHMHRJNRQNOXGHUH"
.DQEDUQHWKHQWHKM OSLHQNRQIOLNW"


'HWHUYLJWLJWIRUEDUQHWDWNXQQHXGWU\NNHKYDGGHWW QNHURJI¡OHU,V UQnUGHWVNDOKnQGWHUHHQ
NRQIOLNWRJEHGHRPKM OSIUDYHQQHURJYRNVQH"


'HQNURSVOLJHNRPSHWHQFH
• .DQEDUQHWNRQFHQWUHUHVLJLHWVW\NNHWLGDGJDQJHQVHOYRPGHUIRUHJnUDQGUHWLQJRPNULQJ
HQ"
• .DQEDUQHWWDJHW¡MDIRJSn"
• .DQEDUQHWO¡EHNODWUHEDODQFHUHKLQNHKRSSHGDQVHJULEHRJNDVWHHQEROG"
• .DQEDUQHWKROGHSnHQEO\DQWPHGSLQFHWJUHENOLSSHRJNOLVWUH"
• .DQEDUQHWN¡UHSnWUHKMXOHWF\NHO"
• .DQEDUQHWEUXJHVLQHVDQVHU"
• +DUEDUQHWHQJRGNURSVNRQWURO"
• .DQEDUQHWVNDEHPHGVLQHK QGHU"

$WY UHPRWRULVNDOGHUVVYDUHQGHKDUVWRULQGIO\GHOVHSnEDUQHWVHYQHWLODWNXQQHNODUHVLJVHOYRJ
Y UHVHOYKMXOSHQXGHQDOWLGDWKDYHHQYRNVHQWLODWKM OSHVLJ

'HQQDWXUDOLVWLVNHNRPSHWHQFH
• .DQEDUQHWWDJHDQVYDUIRUG\ULQVHNWHURJSODQWHU"
• .DQEDUQHWLGHQWLILFHUHRJRUJDQLVHUH"
• .DQEDUQHWRUGQHRJV WWHWLQJLV\VWHP"
• /\WWHUEDUQHWWLOQDWXUHQVO\GH"
• (YQHUEDUQHWDWVHHQYHUGHQDIPXOLJKHGHU"
• .DQEDUQHWV WWHRUGHQLNDRV"
• .DQEDUQHWODYHHNVSHULPHQWHU"
• .DQEDUQHWVnRJSODQWH"

'HWHUYLJWLJWIRUEDUQHWDWKDYHVDQVIRUQDWXUHQ
$WEDUQHWRSOHYHUHWOHJHUXPGHUGDQQHUJUXQGODJIRUHQYDULJLQWHUHVVHUHVSHNWRJDQVYDUOLJKHG
RYHUIRUQDWXURJPLOM¡

'HQNXOWXUHOOHNUHDWLYHNRPSHWHQFH
• .HQGHUEDUQHWEHJUHEHUVRPIRUDQEDJYHGRYHUXQGHUK¡MUHRJYHQVWUH"
• +DUEDUQHWNHQGVNDEWLOWDORJV\PEROHU"
• +DUEDUQHWO\VWWLODWO UHQ\WRJVHOYWDJHLQLWLDWLYWLOPHUHYLGHQ"
• +DUEDUQHWHQNODUIRUQHPPHOVHIRUDWIRUVNHOOLJHVDPY UVIRUPHUIRUVDPY UNU YHU
IRUVNHOOLJHIRUPHUIRUDGI UG"
• +DUEDUQHWDSSHWLWSnERJVWDYHURJRUGRJGHUHVXWDOOLJHDQYHQGHOVHVPXOLJKHGHU"
• .DQEDUQHWWHJQHRJIRUW OOHRPHJQHWHJQLQJHU"
• .DQEDUQHWPDOHNUHHUHPHGOHURJFROODJHU"
• .DQEDUQHWNRQVWUXHUHPHGNORGVHUOHJRIOH[LRJOLJQ"
• .DQEDUQHWOHJHUROOHOHJHRJLPLWHUH"
• .DQEDUQHWV\QJHILQGHPHORGLHQRJVNDEHU\WPHQVDPWVNHOQHO\GHIUDKLQDQGHQ"
• .DQEDUQHWVSLOOHFRPSXWHUVSLO"

'HWHUEHW\GQLQJVIXOGWDWEDUQHWVWLIWHUEHNHQGWVNDEPHGDQGUHXGWU\NVIRUPHU%DUQHWXGIROGHVWLO
HWKHOWQ\VJHUULJWRJWROHUDQWPHQQHVNH(WPHQQHVNHGHUKDUIRUVWnHOVHIRUDWYHUGHQHU
PDQJIROGLJRJDWPHQQHVNHUVVSURJYDQHURJOHYHYLONnUNDQY UHIRUVNHOOLJH





%LODJ(NVHPSHOSnLQYLWDWLRQWLOIRU

OGUH



1nUSODGVHQHUWLOGHOWVHQGHUE¡UQHKDYHQHQLQYLWDWLRQWLOIRU OGUHQHWLOHQVDPWDOHXGHQEDUQHW
'HQNDQVHVnGDQXG

,QYLWDWLRQ
. UHIRU OGUH
'DMHUHVEDUQKDUInHWSODGVLE¡UQHKDYHQYLOYLJHUQHVHMHUWLOHQVDPWDOH

««GDJ'«NO««

6DPWDOHQYLOYDUHFDWLPHRJGHQIRUHJnUXGHQMHUHVEDUQ
0nOHWPHGGHQQHVDPWDOHHUDW,InUPXOLJKHGIRUDWIRUW OOHURPMHUHVEDUQVnOHGHVVnSHUVRQDOHW
HUJRGWUXVWHWWLODWPRGWDJHMHUHVEDUQVHGHWVEHKRYRJ¡QVNHU

6DPWDOHQWDJHUXGJDQJVSXQNWLI¡OJHQGHVS¡UJVPnO

• +YDGHUEDUQHWVVW UNHVLGHU"
• %UXJHUEDUQHWVXWEOH"
• 6NDOEDUQHWVRYHWLOPLGGDJ"
• (UGHUVLWXDWLRQHUVRPEDUQHWILQGHUVY UW"
• (UGHUQRJHWSHUVRQDOHWVNDOY UHRSP UNVRPPHSnVRPNDQJ¡UHMHUHVEDUQXWU\JNHGDI
GHW"
• +DUMHUHVEDUQWLGOLJHUHKDIWNRQWDNWWLOWDOHS GDJRJSV\NRORJHOOHUI\VLRWHUDSHXW"
• +YDGHUIRUMHUGHWYLJWLJVWHVRPSHUVRQDOHWHUV UOLJWRSP UNVRPPHSnLUHODWLRQWLO
EDUQHWVVWDUWLE¡UQHKDYHQ"

'HUYHGO JJHVHWVWDPNRUWWLOMHUHVEDUQVRP,EHGHVXGI\OGHRJPHGEULQJHWLOVDPWDOHQ(QGYLGHUH
VNDO,PHGEULQJHHWIRWRDIEDUQHWVRPVNDOEUXJHVWLOEDUQHWVJDUGHUREHSODGV

-HJKnEHUWLGVSXQNWHWSDVVHUMHURJMHJJO GHUPLJPHJHWWLODWVHMHU

9HQOLJKLOVHQ





%LODJ(NVHPSHOSnYHONRPVWEUHYWLOE¡UQHKDYHEDUQHW


. UH«

1XVNDOGXVQDUWEHJ\QGHLGLQE¡UQHKDYH

'XNDQWURDWYLJO GHURVWLODWVHGLJ

9LKDUHQPDVVHOHJHW¡MGXPnOHJHPHGRJHQVWRUOHJHSODGVKYRUGXNDQF\NOHJUDYHL
VDQGNDVVHQNODWUHLWU HURJPHJHWPHUH

'LQVWXHKHGGHU«««««

'HUHUPDQJHE¡UQLE¡UQHKDYHQRJGHJO GHUVLJRJVnWLODWP¡GHGLJ

'HYRNVQHSnVWXHQKHGGHU««««««««««

'LWP UNHLE¡UQHKDYHQYLOY UH««««««««
GXNDQIHNVV WWHGHWSnGLQPDGNDVVH 

. UOLJKLOVHQ





%LODJ)RUYHQWQLQJVIROGHU´9HONRPPHQWLO%ORPVWHQ±KYDG
IRUYHQWHUYLDIKLQDQGHQ´









%LODJVDPWDOHVNHPDWLOIRU OGUHVDPWDOHLIRUELQGHOVHPHG
RYHUJDQJHQIUDE¡UQHKDYHWLOVNROH

)RU

OGUHVDPWDOH

2YHUJDQJPHOOHPWLOEXGSnGDJWLOEXGVRPUnGHW
L/\QJE\7DDUE N.RPPXQH

%¡UQHRJ)ULWLGVIRUYDOWQLQJHQ
7RIWHE NVYHM
.JV/\QJE\








6DPWDOHVNHPDWLOIRU OGUHVDPWDOHLIRUELQGHOVHPHGRYHUJDQJHQIUD
E¡UQHKDYHHOOHUE¡UQHKXVWLOVNROHQ




)RU OGUHVDPWDOHHUHQGLDORJPHOOHPMHUHVEDUQVS GDJRJRJMHU

+HQVLJWHQPHGGHQQHVDPWDOHHUDWELGUDJHWLOQ\WWLJHLQIRUPDWLRQHURJRYHUYHMHOVHULIRU
ELQGHOVHPHGRYHUJDQJHQIUDE¡UQHKDYHHOOHUE¡UQHKXVWLOVNROHQ

9LIRUYHQWHUDW,KDUIRUEHUHGWMHUSnVDPWDOHQVnOHGHVDWYLInUHQJRGRJYHGNRPPHQGH
GLDORJ

6DPWDOHVNHPDHWXGI\OGHVDIS GDJRJHQSnEDJJUXQGDIVDPWDOHQPHGMHU

+YLVHWIHOWHUXGI\OGWPHGWHNVWHQ´DOGHUVVYDUHQGH´VNDOGHWEHJUXQGHVPHGHQNHOWH
XQGHUE\JJHQGHXGVDJQPHGWDQNHSnRPUnGHUGHUKDUUHOHYDQVIRUPRGWDJHUHQ

3 GDJRJHQVHQGHUVDPWDOHVNHPDHWWLOVNROHQVRPEUXJHURSO\VQLQJHUQHWLODWWDJHVnJRGW
LPRGMHUHVEDUQVRPPXOLJW







%DUQHWVQDYQ





%¡UQHKDYHQV%¡UQHKXVHWVQDYQ 




6WXH






3 GDJRJHUQHVQDYQH










)RU OGUHVLGHQ
IRU OGUHQHXGI\OGHUGHQQHVLGHLQGHQVDPWDOHQ 

)RU OGUHQHVQDYQH





6¡VNHQGHVQDYQHDOGHURJHYHQWXHOWE¡UQHKDYHVNROH










(UGHUIRUKROGVRPYLOY UHJRGWIRUVNROHQDWYLGH"
IHNVPDGV¡YQSnNO GQLQJWRLOHWEHV¡J VHOYKMXOSHQ KXVNHV\QK¡UHOVH
DOOHUJLIDPLOLHP VVLJHIRUKROGIRUKROGWLOV¡VNHQGH 
















6DPWDOHEODG
8GI\OGHVDIS GDJRJHQLVDPVSLOPHGIRU OGUHQH 

+YRUGDQJLYHUEDUQHWXGWU\NIRUVLQHI¡OHOVHU"
VXUJODGNHGDIGHWYUHGJHQHUW 








+YRUGDQPRGWDJHUEDUQHWQ\HXGIRUGULQJHU"
Q\VJHUULJLQLWLDWLYULJDIYHQWHQGHIRUVLJWLJVW\UHQGHWURSnGLJVHOY« 








+YRUGDQIXQJHUHUEDUQHWVRFLDOW"
,VW¡UUHPLQGUHJUXSSHUEODQGWE¡UQEODQGWYRNVQH 


















+YHPOHJHUEDUQHWPHG±RJKYDGOHJHUGH",QGHRJXGH







+YRUGDQXGWU\NNHUEDUQHWVLJNUHDWLYW"
6DQJU\WPHPXVLNUROOHOHJWHJQHPDOHNRQVWUXNWLRQVOHJ 








+YRUGDQIXQJHUHUEDUQHWVSURJOLJW"RJPRWRULVN"







+YRUGDQIXQJHUHUEDUQHWPRWRULVN"





+YLONHWLORUGEHVNULYHUEHGVWEDUQHW"













+DUGHUY UHWNRQWDNWWLODQGUHIDJJUXSSHULIRUKROGWLOEDUQHW"

7DOHK¡UHUO UHU

)\VLRWHUDSHXWHQ

3V\NRORJHQMDBBBBBBBQHMBBBBBBB

6SHFLDOS GDJRJ

$QGUH


(UGHUIRUHWDJHWVSURJYXUGHULQJ"MDBBBBBBBQHMBBBBBBB

+YLONHQLQGVDWVEOHYEDUQHWKHQYLVWWLO"
6WDIHWORJMDBBBBBBBQHMBBBBBBB
(UGHUXGI\OGWVWDIHWORJ"
+YHPKDUVWDIHWORJJHQ"

6 UOLJHEHP UNQLQJHUIUDS GDJRJHQ




%DUQHWVQDYQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&SUBBBBBBBBBBBBBBBB

8QGHUWHJQHGHIRU OGUHJLYHUKHUPHGVDPW\NNHWLODWRYHQVWnHQGHRSO\VQLQJHUQHYLGHUHJLYHVWLO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLIRUELQGHOVHPHGPLWEDUQVVWDUWLVNROHQ

)RUPnOHWPHGYLGHUHJLYHOVHQDIRSO\VQLQJHUQHHUDWJLYHGLWEDUQVnJRGHQRYHUJDQJWLOVNROHQ

VRPPXOLJ


6DPW\NNHWJ OGHUHWnU



'DWRBBBBBBBBBB8QGHUVNULIWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB








%LODJ$7RVSURJHGHE¡UQLQGVWLNWLOVDPWDOHVNHPDPHOOHP
IRU OGUHVLGHQRJVDPWDOHEODGHWYHGUEDUQHWVEDJJUXQG
PRGHUVPnORJVSURJXGYLNOLQJ

2SO\VQLQJHURPEDUQHWVEDJJUXQGRJPRGHUVPnO
8GI\OGHVLVDPDUEHMGHPHGIRU OGUHQH 



+DUIDPLOLHQHOOHUSHUVRQDOHWEUXJIRUWRON" 6NULYKYLONHWVSURJ 

)DU0RU

6OHWWHW,KYLONHWODQGHU
EDUQHWI¡GW"




6OHWWHW


6OHWWHW+YLONHWKYLONH
ODQGODQGHVWDPPHU
IRU OGUHQHIUD"




6OHWWHW
)DU
0RU


+YLONHWKYLONHVSURJHUEDUQHWVPRGHUVPnO"


6OHWWHW+YRUO QJHKDU
IRU OGUHQHY UHWL
'DQPDUN" cUVWDO



+YLONHWKYLONHVSURJWDOHUIRU OGUHQHPHGEDUQHW"

6OHWWHW
)DU
0RU


)DU0RU


+YLONHKYLONHWVSURJEUXJHUEDUQHWLNRQWDNWHQPHGIRU OGUHQH"




+YLONHWKYLONHVSURJWDOHUEDUQHWPHGVLQHV¡VNHQGH"



+YRUQnUVWDUWHGHEDUQHWLGDJWLOEXG"



2SO\VQLQJHURPEDUQHWVVSURJXGYLNOLQJ
6,'(18')</'(6$))25/'5(1((9(178(/7,6$0$5%(-'(0('3'$*2*(1 



)RUVWnURJHOOHUEUXJHUEDUQHWDNWLYWVLWPRGHUVPnO"*LYJHUQHHNVHPSOHU







)RU OGUHQHVEHVNULYHOVHDIKYRUGDQGHRSOHYHUEDUQHWVVSURJXGYLNOLQJRJEUXJDIPRGHUVPnO"


%UXJHUEDUQHWVLWPRGHUVPnOGDQVNHOOHUEHJJHVSURJQnUGHWVNDOIRUNODUHQRJHW"


+DUEDUQHWXGWDOHSUREOHPHUSnPRGHUVPnOHW"


)RUVWnURJHOOHUEUXJHUEDUQHWDNWLYWRUGSnGDQVN"*LYJHUQHHNVHPSOHU


6OHWWHW)RUW OOHURJHOOHU
O VHUIRU OGUHQH
KLVWRULHUHYHQW\UIRU
EDUQHW" 3nKYLONHVSURJ"





6OHWWHW



6OHWWHW6\QJHUIRU OGUHQH
E¡UQHVDQJHULPUHPVHUIRU
EDUQHW" 3nKYLONHVSURJ"




6OHWWHW



+DUEDUQHWPRGWDJHWVSURJVWLPXOHULQJMI'DJWLOEXGVORYHQ««««««««««««««««««

6OHWWHW6HUEDUQHWGDQVN
E¡UQHIMHUQV\Q"



6OHWWHWD"


6OHWWHW+DUEDUQHWKDIW
SUREOHPHUPHGK¡UHOVHQ"




6OHWWHW



%LODJ*XLGHWLOIRUEHUHGHOVHDIVDPWDOHQLQGHQRYHUJDQJHQ
WLOVNROHQ


%¡UQHKDYH±VNROHSDUDW±VNROHVWDUW


'HQQHJXLGHHUXGDUEHMGHWPHGKHQEOLNSnDWPHGYLUNHWLODWGHWHQNHOWHEDUQInUGHQEHGVW
PXOLJHRYHUJDQJIUDE¡UQHKDYHWLOVNROH

*XLGHQHUPHQWVRPKM OSWLOS GDJRJHUQnUGHUDIKROGHVIRU OGUHVDPWDOHLQGHQEDUQHWVNDO
VWDUWHLVNROH'HQEHVNULYHUGHNRPSHWHQFHUGHURJVnHUQ YQWLO UHSODQHUQH

'HHQNHOWHNRPSHWHQFHRPUnGHUVNDOEHWUDJWHVVRPGHNUDYGHUUHODWHUHVWLOPLQLVWHULHWV
ORYJUXQGODJIRUO UHSODQHU






9HQOLJKLOVHQ

*UXSSHQIRU
´RYHUJDQJHLE¡UQVOLY´


'HQI¡OHOVHVP VVLJHNRPSHWHQFH
• +YRUGDQJLYHUEDUQHWXGWU\NIRUVLQHI¡OHOVHU"
• .DQEDUQHWV WWHRUGSnHJQHI¡OHOVHU"
• .DQEDUQHWV WWHVLJLHWDQGHWEDUQVVWHG"
• .DQEDUQHWEHVN IWLJHVLJLO QJHUHWLGXGHQYRNVHQNRQWDNW"
• (UEDUQHWWU\JYHGDWY UHVDPPHQPHGPDQJHE¡UQRJIRUVNHOOLJHYRNVQH"
• .DQEDUQHWOLDWOHJHDOHQH"
• .DQEDUQHWVLJHWLORJIUDRYHUIRUDQGUHE¡UQRJYRNVQH"
• .HQGHUEDUQHWHJQHJU QVHU"
• .DQEDUQHWNODUHDWVLJHIDUYHORJWDJHLPRGVLQHIRU OGUH"
• (UEDUQHWRSP UNVRPWSnHJQHVW\UNHURJVYDJKHGHU"

'HWHUEHW\GQLQJVIXOGWIRUEDUQHWDWKDYHWLOOLGWLOVLJVHOYRJNHQGHHJQHI¡OHOVHU'HWEHW\GHUDW
EDUQHWKDUHQJRGSRUWLRQVHOYI¡OHOVHRJHUJODGIRUVLJVHOYSnGHQPnGHNDQGHWIDYQHVLJVHOYRJ
VLQRPYHUGHQ


'HQVRFLDOHNRPSHWHQFH
• (UEDUQHWJRGWLODWO\WWHYHQWHSnWXURJODGHDQGUHWDOHI UGLJW"
• .DQEDUQHWWLOVLGHV WWHHJQHEHKRY"
• .DQEDUQHWWDJHKHQV\QYLVHRPVRUJRJPHGI¡OHOVHIRUDQGUHE¡UQ"
• .DQEDUQHWIRUVWnDQGUHVKHQVLJWHU"
• .DQEDUQHWIRUVWnRJUHVSHNWHUHUHJOHU"
• .DQEDUQHWWDOHPHGRJNRQWDNWHDQGUHE¡UQ"
• .DQEDUQHWOHJHRJGDQQHQ\HYHQVNDEHU"
• .DQEDUQHWO¡VHHQRSJDYHVDPPHQPHGDQGUHJUXSSHU"
• .DQEDUQHWIRUVWnHQNROOHNWLYEHVNHG"
• .DQEDUQHWLQGOHYHVLJLKYDGDQGUHW QNHURJI¡OHU"
• (UEDUQHWJRGWLODWIRUKDQGOHRJO¡VHNRQIOLNWHU"
• .DQEDUQHWYLVHXGKROGHQKHGYHGVHOYDWSU¡YHLJHQRJLNNHJLYHRSOLJHPHGGHWVDPPH"

'HWHUYLJWLJWIRUEDUQHWDWGHWLNNHEUXJHUHQPDVVHHQHUJLSnVDPY UVNRQIOLNWHUPHGDQGUHE¡UQ
VnOHGHVGHUWDJHVHQHUJLIUDRSP UNVRPKHGRJNRQFHQWUDWLRQ(QHUJLHQVNDOEUXJHVSnYHQVNDEHU
VDPY UOHJRJO ULQJ


'HQVSURJOLJHNRPSHWHQFH
• .DQEDUQHWIRUW OOHVDPPHQK QJHQGHRPHQRSOHYHOVHVnDQGUHNDQIRUVWnGHQ"
• +DUEDUQHWPRGSnDWVLJHQRJHWLHQVW¡UUHJUXSSH"
• .DQEDUQHWJLYHHQNRUWPHQLQJVIXOGEHVNHG"
• +DUEDUQHWEHJUHERPWLGRJVWHGRJNDQGHWEHQ\WWHHQNHOWHRYHUEHJUHEHU"
• .DQEDUQHWEUXJHO\GHULPHYU¡YOHRJUHPVHVDPWV\QJHDOPLQGHOLJHE¡UQHVDQJH"
• .DQEDUQHWNRQFHQWUHUHVLJRPK¡MWO VQLQJVDPWJHQIRUW OOHHQKDQGOLQJ"
• .DQEDUQHWXGWU\NNHVLJLHWVWRUWVHWNRUUHNWRJIRUVWnHOLJWVSURJ"
• .DQEDUQHWRYHUYHMHRJNRQNOXGHUH"
• .DQEDUQHWIRUNODUHHQNRQIOLNW"

'HWHUYLJWLJWIRUEDUQHWDWNXQQHXGWU\NNHKYDGGHWW QNHURJI¡OHU,V UQnUGHWVNDOKnQGWHUHHQ
NRQIOLNWRJEHGHRPKM OSIUDYHQQHURJYRNVQH"
'HQNURSVOLJHNRPSHWHQFH
• .DQEDUQHWNRQFHQWUHUHVLJLHWVW\NNHWLGDGJDQJHQVHOYRPGHUIRUHJnUDQGUHWLQJRPNULQJ
HQ"
• .DQEDUQHWWDJHW¡MDIRJSnVQ¡UHVNRRJVHOYNODUHWRLOHWEHV¡J"



)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH%On
6OHWWHW



•
•
•
•
•
•

.DQEDUQHWO¡EHNODWUHEDODQFHUHKLQNHKRSSHGDQVHJULEHRJNDVWHHQEROG"
.DQEDUQHWKROGHSnHQEO\DQWVNULYHVLWHJHWQDYQNOLSSHRJNOLVWUH"
.DQEDUQHWN¡UHSnWRKMXOHWF\NHO"
.DQEDUQHWEUXJHVLQHVDQVHU"
+DUEDUQHWHQJRGNURSVNRQWURO"
.DQEDUQHWVNDEHPHGVLQHK QGHU"


$WY UHPRWRULVNDOGHUVVYDUHQGHKDUVWRULQGIO\GHOVHSnEDUQHWVHYQHWLODWNXQQHNODUHVLJVHOYRJ
Y UHVHOYKMXOSHQXGHQDOWLGDWKDYHHQYRNVHQWLODWKM OSHVLJ

'HQQDWXUDOLVWLVNHNRPSHWHQFH
• .DQEDUQHWWDJHDQVYDUIRUG\ULQVHNWHURJSODQWHU"
• .DQEDUQHWLGHQWLILFHUHRJRUJDQLVHUH"
• .DQEDUQHWRUGQHRJV WWHWLQJLV\VWHP"
• /\WWHUEDUQHWWLOQDWXUHQVO\GH"
• (YQHUEDUQHWDWVHHQYHUGHQDIPXOLJKHGHU"
• .DQEDUQHWV WWHRUGHQLNDRV"
• .DQEDUQHWODYHHNVSHULPHQWHU"
• '\UNHUEDUQHWSODQWHU"

'HWHUYLJWLJWIRUEDUQHWDWKDYHVDQVIRUQDWXUHQ
$WEDUQHWRSOHYHUHWOHJHUXPGHUGDQQHUJUXQGODJIRUHQYDULJLQWHUHVVHUHVSHNWRJDQVYDUOLJKHG
RYHUIRUQDWXURJPLOM¡


'HQNXOWXUHOOHNUHDWLYHNRPSHWHQFH
• .HQGHUEDUQHWEHJUHEHUVRPIRUDQEDJYHGRYHUXQGHUK¡MUHRJYHQVWUH"
• +DUEDUQHWNHQGVNDEWLOWDORJWDOEHJUHEHU"
• +DUEDUQHWO\VWWLODWO UHQ\WRJVHOYWDJHLQLWLDWLYWLOPHUHYLGHQ"
• +DUEDUQHWHQNODUIRUQHPPHOVHIRUDWIRUVNHOOLJHVDPY UVIRUPHUIRUVDPY UNU YHU
IRUVNHOOLJHIRUPHUIRUDGI UG"
• +DUEDUQHWDSSHWLWSnERJVWDYHURJRUGRJGHUHVXWDOOLJHDQYHQGHOVHVPXOLJKHGHU"
• .DQEDUQHWWDJHYDUHSnHJQHWLQJW¡MWDVNHOHJHW¡M"
• .DQEDUQHWWHJQHPHGYLVVHGHWDOMHURJIRUW OOHRPHJQHWHJQLQJHU"
• .DQEDUQHWPDOHNUHHUHPHGOHURJFROODJHUNDQEDUQHWVNDEHVNXOSWXU"
• .DQEDUQHWNRQVWUXHUHPHGNORGVHUOHJRIOH[LRJOLJQ"
• .DQEDUQHWVSLOOHWHDWHURJGUDPDWLVHUH"
• .DQEDUQHWV\QJHILQGHPHORGLHQRJVNDEHU\WPHQVDPWVNHOQHO\GHIUDKLQDQGHQ"
• .DQEDUQHWVSLOOHFRPSXWHUVSLO"

'HWHUEHW\GQLQJVIXOGWDWEDUQHWVWLIWHUEHNHQGWVNDEPHGDQGUHXGWU\NVIRUPHU%DUQHWXGIROGHVWLO
HWKHOWQ\VJHUULJWRJWROHUDQWPHQQHVNH(WPHQQHVNHGHUKDUIRUVWnHOVHIRUDWYHUGHQHU
PDQJIROGLJRJDWPHQQHVNHUVVSURJYDQHURJOHYHYLONnUNDQY UHIRUVNHOOLJH





%LODJ*XLGHWLOSURJUDPIRUWLGOLJ6)2VWDUW
1HGHQVWnHQGHHUHQKXVNHRJDQEHIDOLQJVOLVWH

6HQGYHONRPPHQWLOVNROHQLQYLWDWLRQXGWLONRPPHQGHIRU OGUHLJRGWLG

,QYLWHUDOOHNRPPHQGHIRU OGUHWLOHW6)2VWDUWP¡GHPLQGVWGDJHLQGHQE¡UQHQHVWDUWHU
7LOGHWWHP¡GHGHOWDJHUXGRYHUVNROHRJ6)2OHGHUDOOHGHS GDJRJHURJPHGKM OSHUHGHUVNDO
KDYHPHGE¡UQHJUXSSHQDWJ¡UHLGHQWLGOLJHVWDUW

3nP¡GHWSU VHQWHUHVI¡OJHQGH

• *UXSSHRSGHOLQJHQKYRUGDQHUGHQODYHWRJKYDGKHGGHUJUXSSHUQH
• +YRUO QJHHUJUXSSHRSGHOLQJHQPLQGVWJ OGHQGH
• +YLVE¡UQHVDPPHQV WQLQJHQLGHQHQNHOWHJUXSSHHUXKHQVLJWVP VVLJRJGHU QGUHVSn
JUXSSHVDPPHQV WQLQJHQHUGHWHQJRGLGHDWDOOHJUXSSHUQHVNLIWHUQDYQVHOYRPGHW
PnVNHNXQHUInE¡UQGHUUHHOWVNLIWHUJUXSSH
• )RUW OKYRUQnUJUXSSHUQHVNLIWHUWLODWY UHNODVVHU
• )RUW OKYRUGDQGDJHQHHUSODQODJW
• +XVNDWGHUVNDOY UHHQYHNVOHQPHOOHPVNHPDODJWHDNWLYLWHWHURJPHUHIULOHJ
• )RUW OKYRUGDQILQGHUGHQGDJOLJHIRUPLGOLQJIUDS GDJRJWLOIRU OGUHILQGHUVWHG
+HUHUGHWHQJRGLGHDWVNULYHKYDGGHUHUVNHWLO¡EHWDIGDJHQSnHQWDYOHOLJHVRPGHW
NHQGHVIUDE¡UQHKDYHUQHLGHWKHOHWDJHWHUIRUPLGOLQJHQPHOOHPS GDJRJHURJIRU OGUH
PHJHWYLJWLJRJWU\JKHGVVNDEHQGH
• 8GRYHUWDYOHQNDQGHWRJVnDQEHIDOHVDWEUXJHSURMHNWHUPHGGLDVRJLQWUDLIRUPLGOLQJHQ
• )RUEHUHGIRU OGUHJUXSSHQSnDWGHQI¡UVWHGDJKYRUDOOHP¡GHUSnVDPPHWLGOHWNRPPHU
WLODWYLUNHNDRWLVN
• /DYHWIDVWP¡GHWLGVSXQNWIRUHNVHPSHONO6nE¡UQRJIRU OGUHY QQHUVLJODQJVRPWWLO
DOPLQGHOLJVNROHP¡GHWLGVDPWLGLJPHGDWJUXSSHUQHVNDOLJDQJPHGGDJHQVDUEHMGH

1nUE¡UQHQHHUVWDUWHWDQEHIDOHVGHWDWEUXJHHWDQGHWLQGVNROLQJVPDWHULDOHHQGGHWGHUEUXJHVYHG
E¡UQHKDYHNODVVHVWDUWLGHQVNHPDODJWHGHODIGDJHQ
0HQEUXJPDWHULDOHUGHUInUSHULRGHQWLODWIXQJHUHSnVDPPHPnGHVRPWLOGHQHJHQWOLJH
E¡UQHKDYHNODVVHVWDUWVnOHGHVDWE¡UQHQHNDQVHVLHQXQGHUYLVQLQJVOLJQHQGHNRQWHNVW

6¡UJIRUDWDIWDOHWRWLOILUHSODQO JQLQJVP¡GHULQGHQE¡UQHQHVWDUWHURJHWOLJQHQGHDQWDOXQGHUYHMV
±GHWEHK¡YHUEDUHDWY UHP¡GHUDIRPNULQJHQWLPHVYDULJKHG

6¡UJIRUDWE¡UQHJUXSSHUQHNRPPHUSnEHV¡JLE¡UQHKDYHNODVVHUQHHWDQWDOJDQJHLO¡EHWDI
SHULRGHQRJKDU´WLPH´PHGE¡UQHKDYHNODVVHOHGHUHQVnOHGHVDWDOOHNHQGHUKLQDQGHQLQGHQ
VNROHVWDUWLDXJXVW

1HGHQVWnHQGHHUHWW\SLVNHNVHPSHOSnLQWURGDJHPHGQRJOHNRPPHQWDUHUVDWLNXUVLY

6nVQDUWNODVVHUQHHUGDQQHWInUDOOHE¡UQWLOVHQGWHQSHUVRQOLJLQYLWDWLRQWLODWNRPPHSnEHV¡JSn
6)2
,NXYHUWHQHUGHUXGRYHUVHOYHLQYLWDWLRQHQHQOLOOHOHWRSJDYHHQNODVVHOLVWHRJHYWRJVnHW´EUHYL
EUHYHW´WLOIDURJPRU

%¡UQHQHLQYLWHUHVWLODWNRPPHSn6)2LKHOHGDJHVDPPHQPHGGHUHVNRPPHQGHNODVVHYLKDU
NXQHQNODVVHSnEHV¡JDIJDQJHQVnGHULNNHHUWYLYORPKYLONHQ\E¡UQGHUK¡UHUWLOLNODVVHQ
'DE¡UQHQHNRPPHUSn6)2LVWHGHWIRUDWNRPPHLE¡UQHKDYHHUGHYHONRPQHIUD±GHW
QRUPDOHHUGRJDWGHI¡UVWHNRPPHUFD
%¡UQHQHVNDOY UHKHUVHQHVWKYRUGHUHVIRU OGUHRJVnRSIRUGUHVWLODWJn
9LV¡UJHUDOWLGIRUDWE¡UQHQHKDUHWEDVLVORNDOHGHUHUGHUHVDOHQHLGHWRGDJHGHHUKHU
,ORNDOHWKDUGHGHUHVW¡MRJWDVNHURJNDQGHWU NNHVLJWLOEDJHWLOKYLVGHWKHOHSOXGVHOLJHU´IRU
PHJHW´GHE¡UQGHUQRUPDOWEHQ\WWHUORNDOHWHUVnHWDQGHWVWHGHOOHUHUKMHPO¡VHGHGDJH





1nUHWDIYRUHVNODVVHORNDOHULLQGVNROLQJVKXVHWEHQ\WWHVVRPEDVLVORNDOHIO\WWHUE¡UQHQHGHU
QRUPDOWHUKHURYHULWRPPH6)2ORNDOHUHOOHUWDJHUSnWXU
'HWRS GDJRJHUGHUVNDOWLONQ\WWHVNODVVHQHIWHUVRPPHUIHULHQWDJHUVLJDIE¡UQHQHGHWRGDJHRJ
KDUGHUIRUVNHPDWLGHUIRUGHOWVnGHWLOVDPPHQG NNHUIUD±
+XVHWV¡YULJHSHUVRQDOHHUSnDUEHMGHIUDNOHOOHUDOWHIWHUKYDGGHUHUEUXJIRU

GDJ
%¡UQHQHDIOHYHUHVLGHUHVNRPPHQGHKXVRJIRU OGUHQHE\GHVSnNDIIH
'HQ\E¡UQRJKXVHWVYRNVQHInUQDYQHVNLOWSnVnOHGHVDWGHWW\GHOLJWNDQVHVKYHPGHUK¡UHUWLOL
KXVHW
%¡UQHQHVDPOHVNORNNHQGHUVLJHVYHONRPPHQOHJHVQDYQHOHJHYLVHVUXQGWLKXVHWRJSn
OHJHSODGVHQ
,ORNDOHWKYRUE¡UQHQHVDPOHVVWnUGHUHWOLOOHIODJPHGQDYQSnWLOKYHUWHQNHOWEDUQGHWWHIODJInU
EDUQHWPHGKMHPYHGDIVOXWQLQJHQDIGDJ
6nGHOHVJUXSSHQLWRKDOYGHOHGHQHQHODYHUHQOLOOHWLQJSnV\Y UNVWHGHWGHQDQGHQHWQDYQHVNLOW
SnWU Y UNVWHGHWKHUKM OSHUKXVHWV¡YULJHSHUVRQDOH
'HWWHHUPHJHWQ\WWLJWGDGHWJLYHUPXOLJKHGIRUDWYLREVHUYHUHUKYRUGDQGHWHQNHOWHEDUQ
UHDJHUHUSnNROOHNWLYHEHVNHGHUVDPWGHUHVPRWRULNRJNRQFHQWUDWLRQ
'HWLQJGHIUHPVWLOOHUSnY UNVWHGHUQHEOLYHUJHPWRJVWnUSDUDWWLOGHPQDYQHVNLOWHWVLGGHUSn
GHUHVJDUGHUREHSODGVQnUGHNRPPHUWLOEDJHGHQDXJXVW
'HUHUGRJPDQJHE¡UQGHUY OJHUDWODYHHQDIGHHNVWUDWLQJYLKDUSODQODJWIRUGHPVnOHGHVDWGH
RJVnInUQRJHWPHGKMHP
'HUWDJHVRJHWSRUWU WELOOHGHDIDOOHE¡UQVDPWHWJUXSSHELOOHGHJUXSSHELOOHGHWNRSLHUHVLO¡EHWDI
GDJHQ
3RUWU WELOOHGHWV WWHVLHQVWRUUDPPHRJV WWHVRSLKXVHW±ELOOHGHWI¡OJHUL¡YULJWE¡UQHJUXSSHQL
GHnUGHJnUSn6)2GHWKDUGHPHJHQIRUQ¡MHOVHDILNODVVH

6nVSLVHVGHUIURNRVWKYRUGHUO VHVI¡UVWHKDOYGHODIHQERJ
9LGHOHUERJHQRYHUWRGDJHIRUDWVHRPGHUHUE¡UQGHUHULVWDQGWLODWKXVNHRJJHQIRUW OOHGHW
O VWHGDJHQHIWHU

(IWHUIURNRVWInUE¡UQHQHORYWLODWOHJHKYRURJPHGKYHPRJKYDGGHYLO
'HWRYRNVQHHUKHOHWLGHQLQ UKHGHQDIJUXSSHQHOOHUGHXWU\JJHE¡UQ
1nUGH¡YULJHE¡UQKDUHIWHUPLGGDJVVDPOLQJKDUGHQ\E¡UQRJVnVDPOLQJ
+HUWDOHVGHURPRSOHYHOVHURJOHJHVLJHQI OOHVQDYQHOHJHHOOHUOLJQHQGH
%¡UQHQHKHQWHVVRPQRUPDOW
(QHOOHUEHJJHS GDJRJHUHUWLOVWHGHYHGDIKHQWQLQJHQRJJLYHUIRU OGUHQHHQWLOEDJHPHOGLQJSn
KYRUGDQGDJHQHUIRUO¡EHWIRUQHWRSGHUHVEDUQ

GDJ
%¡UQHQHVDPOHVLJHQSnVDPPHPnGHVRPI¡UVWHGDJGHUWDOHVLJHQUHJOHURJYLVHVUXQGW
%¡UQHQHVNLIWHUQXJUXSSHLIRUKROGWLOGDJHQI¡UVnDOOHInUSU¡YHWY UNVWHGHUQH
3HUVRQDOHWKDUYHGGHQQHOHMOLJKHGPXOLJKHGIRUDWRSGDJHGHE¡UQGHUPnVNHKDUEUXJIRUV UOLJ
RSP UNVRPKHGQnUGHVWDUWHULDXJXVW
.OKDUE¡UQHQHWLPHPHGGHUHVNRPPHQGHE¡UQHKDYHNODVVHOHGHU GHWRS GDJRJHUHURJVn
PHG 
2JVnKHUHUGHUJRGPXOLJKHGIRUDWREVHUYHUHE¡UQHQHRJGHUHVUHDNWLRQSnGHVWLOOHGH
RSJDYHU GHWHUQDWXUOLJYLVDOGHUVVYDUHQGHRSJDYHU 
%¡UQHQHI¡OJHU6)2UXWLQHUQHVRPI¡UVWHGDJRJKHQWHVVHQHVWNO

.OKDUYLLQYLWHUHWKHOHIDPLOLHQSnDIWHQVPDG±IRUPnOHWHUDWIRU OGUHQHInUOHMOLJKHGWLODW
KLOVHSnGHWVDPOHGHSHUVRQDOHRJLNNHPLQGVWSnKLQDQGHQ
1nUGHUHUVSLVWJnUGHWRS GDJRJHU6)2OHGHURJDIGHOLQJVOHGHUIUDPHGIRU OGUHQHRJIRUW OOHU
KYDGGHUHUV UOLJWYHGDWJnSn6)2OLJHVRPIRU OGUHQHInUOHMOLJKHGWLODWVWLOOHVS¡UJVPnO
'HQNRPPHQGHE¡UQHKDYHNODVVHOHGHUHURJVnPHGWLOVSLVQLQJRJWLOHIWHUI¡OJHQGHVQDNLNNHPHG
HWHJHQWOLJWSXQNWPHQGHEUXJHUP¡GHWWLODWEOLYHVHWRJKLOVHSnRJWLODWIRUW OOHDWGHUYLOEOLYH
VHQGWHWEUHYWLOEDUQHWLO¡EHWDIVRPPHUIHULHQ
1nUYLHUYHGDWVOXWWHInUIRU OGUHQHHQNXYHUWPHGHQ6)2YHONRPVWSMHFHGHQQ\HVWHNODVVHOLVWH
RJHQNRSLDIJUXSSHELOOHGHWGHUEOHYWDJHWGDJVIRUPLGGDJ





8QGHUGHWWHOLOOHRULHQWHULQJVP¡GHOHJHUKXVHWV¡YULJHSHUVRQDOHPHGGHNRPPHQGHE¡UQRJGHUHV
V¡VNHQGH

'HQQHPHWRGHHUPHGUHWWHOVHUEOHYHWDISU¡YHWJHQQHPGHVLGVWHnURJKDUYLVWVLJDWY UHHQ
V UGHOHVJRGVWDUWIRUGHQ\E¡UQRJGHUHVIRU OGUHDOOHInUKLOVWSnKLQDQGHQRJE¡UQHQHInU
PXOLJKHGIRUDWInNRQWDNWWLOGHUHVQ\NDPPHUDWHU
'HWHUYLJWLJWDWSRLQWHUHUDWGHWWHDUUDQJHPHQWHUPHGWLODWJ¡UHVNROHVWDUWHQOHWWHUHIRUDOOHE¡UQ
±IRU OGUHRJDQVDWWH





Bilag 6. Samtykkeerklæring til videregivelse af oplysninger fra
SFO til klub
2YHUOHYHULQJDIRSO\VQLQJHUIUD6)2WLONOXE

)RUPDWHUHW6NULIWIDUYH
$XWRPDWLVN

2YHUJDQJPHOOHPWLOEXG
L/\QJE\7DDUE N.RPPXQH

%¡UQHRJ)ULWLGVIRUYDOWQLQJHQ
7RIWHE NVYHM
.JV/\QJE\




+DUGHUY UHWNRQWDNWWLODQGUHIDJJUXSSHULIRUKROGWLOEDUQHW"

7DOHK¡UHUO UHU

)\VLRWHUDSHXWHQ

3V\NRORJHQ

6SHFLDOS GDJRJ

$QGUH


6WDIHWORJ
(UGHUXGI\OGWVWDIHWORJ"
+YHPKDUVWDIHWORJJHQ"

6 UOLJHEHP UNQLQJHUIUDS GDJRJHQ




%DUQHWVQDYQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&SUBBBBBBBBBBBBBBBB

8QGHUWHJQHGHIRU OGUHJLYHUKHUPHGVDPW\NNHWLODW3HUVRQDOHWSn6)2NDQWDOHPHGPRGWDJHQGH
NOXERPEDUQHWVEHKRYLIRUELQGHOVHPHGPLWEDUQVVWDUWLNOXE

)RUPnOHWPHGYLGHUHJLYHOVHQDIRSO\VQLQJHUQHHUDWJLYHGLWEDUQVnJRGHQRYHUJDQJWLO

IULWLGVNOXEEHQVRPPXOLJW
6DPW\NNHWJ OGHUHWnU



6OHWWHW8QGHUWHJQHGH
IRU OGUHJLYHUKHUPHG
VDPW\NNHWLODW
RYHQVWnHQGHRSO\VQLQJHUQH
YLGHUHJLYHVWLO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBL
IRUELQGHOVHPHGPLWEDUQV
VWDUWLNOXE





'DWRBBBBBBBBBB8QGHUVNULIWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






%LODJ*XLGHWLOIRU
IRU OGUH

OGUHVDPDUEHMGHPHGWRVSURJHGH


'HQQHJXLGHHUXGDUEHMGHWVRPLQVSLUDWLRQYHGU¡UHQGHIRUKROGGHWNDQY UHUHOHYDQWDWWDOH
RPLIRUELQGHOVHPHGHWDEOHULQJDIIRU OGUHVDPDUEHMGHPHGIDPLOLHUPHGDQGHQHWQLVN
EDJJUXQGHQGGDQVN

6RPLDOOHDQGUHVDPPHQK QJHUGHWYLJWLJWDWInHWDEOHUHWHQJRGRJWLOOLGVIXOGGLDORJPHG
IDPLOLHQ'HWHUYLJWLJWDWO\WWHWLOIDPLOLHQV¡QVNHURJEHKRYRJY UHLP¡GHNRPPHQGH

'HWNDQDQEHIDOHVDILQVWLWXWLRQHQEUXJHUWLGSnDWDINODUHKYLONHKROGQLQJHURJY UGLHU
LQVWLWXWLRQHUQH¡QVNHUDWVLJQDOHUHVnGHQHQNHOWHS GDJRJHUNO GWSnWLODWJnLGLDORJRP
IRUVNHOOLJHVS¡UJVPnO,QVSLUDWLRQWLOHQY UGLGLVNXVVLRQNDQI[KHQWHVLPDWHULDOHU´7RVSURJHGH
E¡UQLVNROHURJGDJLQVWLWXWLRQHU´IUDGDQVNIO\JWQLQJHKM OSH .DQGRZQORDGHVJUDWLVSn'DQVN
IO\JWQLQJHKM OSVKMHPPHVLGHQ 

,IRUKROGWLOVWDUWLVNROHNDQ´7RVSURJHGHE¡UQVRYHUJDQJIUDGDJWLOEXGWLOVNROH±IRNXVSnGHQ
VSURJOLJHXGYLNOLQJ´DQEHIDOHVPDWHULDOHWHUXGJLYHWDI0LQLVWHULHWIRU%¡UQRJ8QGHUYLVQLQJ
PHGNRUWHWHRULDIVQLWRJLQVSLUDWLRQWLOSUDNVLVNOLNSnGHWWHOLQN

'HUNDQRJVnKHQYLVHVWLO´,QVSLUDWLRQWLOEHGUHLQWHJUDWLRQLIRONHVNROHQ´XGJLYHWDI0LQLVWHULHW
IRU%¡UQRJ8QGHUYLVQLQJNOLNSnGHWWHOLQN

,IRUKROGWLORYHUJDQJIUDE¡UQHKDYHWLO6)2ILQGHVSMHFHQ´+YDGODYHUMHUHVEDUQLIULWLGHQ´WLO
IRU OGUHSnILUHVSURJNOLNSnGHWWHOLQN



,QVSLUDWLRQVOLVWH


7RON
%HVWLODOWLGWRONWLOVDPWDOHUQHKYLVIDPLOLHQHOOHU,KDUEHKRYIRUGHW'HWHUHQJRGLGHDW
QRWHUHUQDYQHWQHGSnGHWRONH,KDUJRGHHUIDULQJHUPHG3nGHWWHOLQNNDQ,VHKYLONH
WRONHILUPDHUGHUVNDOY OJHVLPHOOHP

6S¡UJWLOE¡UQHQHVEDJJUXQG
+YLVGHWHUUHOHYDQWDWNHQGHQRJHWWLOEDUQHWVKLVWRULHNDQGHUVS¡UJHVLQGWLOGHWWH

,QWURGXNWLRQWLOLQVWLWXWLRQHQ
'HUNDQY UHPDQJHIRUKROGPDQUHJQHUVRPVHOYI¡OJHOLJKHGHUVRPNDQY UHUHOHYDQWDW
LQWURGXFHUHIRUWRVSURJHGHIDPLOLHU(NVHPSHOYLV

+YRUNDQIRU OGUHQHKHQWHLQIRUPDWLRQHU"
,GDJWLOEXGGHWNDQGHWI[Y UHKYLONHQWDYOHIRU OGUHQHRULHQWHUHUVLJSnRJHOOHU
GDJLOEXGGHWVKMHPPHVLGH
,VNROHRJ6)2RULHQWHUHVGHURPVNROHQVKMHPPHVLGHRJRPIRU OGUHLQWUD
,QRJOHWLOI OGHNDQGHWY UHHQIRUGHODWY OJHPXQGWOLJLQIRUPDWLRQHUIUHPIRUVNULIWOLJ

)RU OGUHVDPDUEHMGH

6OHWWHWHQ
6OHWWHWVOLVWHWLOWLQJ
6OHWWHWHWVNXOOH
6OHWWHWH
6OHWWHWHW
6OHWWHWHQIOHUNXOWXUHORJ
IOHUVSURJOLJEDJJUXQG
6OHWWHWGHUKYRUGHWHU
PXOLJW

6OHWWHWRJKYHPLLNNHYLO
EUXJH
6OHWWHW'HWNDQYLUNH
JU QVHRYHUVNULGHQGHDW
VS¡UJHWLOE¡UQHQHVRJ
IDPLOLHQVEDJJUXQG0HQ
6OHWWHW
6OHWWHWIRUDWNXQQHP¡GH
IDPLOLHQRJEDUQHWGHUKYRU
GHHU
6OHWWHW+YLVIDPLOLHQLNNH
¡QVNHUDWWDOHRPGHUHV
KLVWRULHVNDOGHQRNVLJH
IUD(UGHUEHKRYRJ
PXOLJKHGIRUGHWHUGHW
DOWLGJRGWDWWDOHRP
IDPLOLHQVKLVWRULHLGHUHV
HJHWKMHP+MHPPHEHV¡J
HUHQULJWLJJRGPnGHDW
VWDUWHHW
IRU OGUHVDPDUEHMGHPHG
IOHUNXOWXUHOOHIDPLOLHUSnGD
GHYLOWDJHGHWVRPHQ
DQHUNHQGHOVHDW,YLO
DIO JJHGHPHWEHV¡J
6OHWWHWWLQJ
6OHWWHWVNDOGHVHHIWHU
6OHWWHW+
6OHWWHWPP
6OHWWHW"
6OHWWHW$WGHVNDOVS¡UJH
KYLVGHLNNHIRUVWnKYDGHQ
Q\VHGGHOKDQGOHURP
6OHWWHW*HQHUHOWHUGHW
EHGUHPHG





5HWQLQJVOLQMHUIRURJIRUYHQWQLQJHUWLOVDPDUEHMGHW
2ULHQWHULQJRPIRU OGUHVDPWDOHURJIRU OGUHP¡GHU
2ULHQWHULQJRPIRU OGUHEHVW\UHOVHQ
2ULHQWHULQJRPVNROHEHVW\UHOVHQ


0DGRJIUXJWLGDJWLOEXGRJL6)2NOXE
6S¡UJWLORPGHUHUQRJHWE¡UQHQHHYWLNNHPnVSLVHHOOHULNNHNDQWnOH
+YDGVHUYHUHVGHUL6)2NOXE"
+YRUGDQIXQJHUHUVSLVQLQJHQ IURNRVWHQ PLGWSnGDJHQRJWLO´IUXJW´LGDJWLOEXGGHW"

6\JGRPRJIHULHPHGYLGHUH
+YRUGDQVNDOIRU OGUHQHJLYHEHVNHGYHGV\JGRPRJIHULH"
+YLONHOXNNHGDJHHUGHULGDJWLOEXGGHW"

7UDGLWLRQHULGDJWLOEXGRJVNROH
+YLONHDUUDQJHPHQWHURJIHVWHUKDU,"
+YRUGDQIXQJHUHUHQE¡UQHIHVW"
+YRUGDQIHMUHVI¡GVHOVGDJH"2JKYLVEDUQHWPnPHGEULQJHQRJHWLGHQDQOHGQLQJHUGHUUHJOHU
IRUGHWWH"


+YHUGDJHQLGDJWLOEXG
,GDJWLOEXGNDQGHUIRUW OOHVRPW\SLVNHDNWLYLWHWHUIUDKYHUGDJHQ'HWJLYHUHWELOOHGHDIKYDG
,ODYHU *HUQHPHGIRWRJUDILHU 

6NROHQVKYHUGDJ
'HUNDQKHQYLVHVWLO0LQLVWHULHWIRU%¡UQRJ8QGHUYLVQLQJVPDWHULDOH´9HONRPPHQWLOGHQ
GDQVNHIRONHVNROH´VRPILQGHVSnILUHVSURJRJVRPOLJJHUSn/\QJE\±7DDUE NV.RPPXQHV
KMHPPHVLGHNOLNSnGHWWHOLQN
+HQYLVWLOVNROHQVKMHPPHVLGHRJIRU OGUHLQWUD
2SIRUGUHIRU OGUHQHWLODWV¡JHRSO\VQLQJHUKRVGHQSnJ OGHQGHNODVVHHOOHUIDJO UHU

0RGHUVPnO
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Bilag 8. Procedure ved indskrivning til basisundervisning i dansk som andetsprog på
velkomsthold på Lindegårdsskolen.
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1.

KONKLUSION OG ANBEFALINGER
I dette afsnit præsenteres de overordnede resultater fra evalueringen af forsøget med netværksledelse og områdeledelse på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Indledningsvis præsenteres evalueringens tværgående, overordnede resultater og på den baggrund Rambølls overordnede vurderinger. Dernæst præsenteres resultaterne i forhold til de fem
mål opstillet for ledelsesforsøget. Endelig præsenteres fremadrettede anbefalinger af særlige udviklings- og justeringsbehov i forbindelse med gennemførelse af en permanent ledelsesstruktur
på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

1.1

Overordnede resultater og vurderinger
Det kan forventes, at der i fremtiden vil blive stillet flere og andre krav til ledelsen af dagtilbud herunder øgede krav til personaleledelse, kvalitetsudvikling, effektivisering og tværfagligt samarbejde. Indførelsen af ledelsesmodellerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er også et forsøg på at tilpasse strukturen på dagtilbudsområdet, sådan at den matcher de krav, der stilles lederen.
Forsøget med to nye ledelsesformer i Lyngby-Taarbæk Kommune, netværksledelse og områdeledelse, har kun eksisteret i relativt kort tid, hvilket sandsynligvis også influerer på de resultater,
der er skabt undervejs. Reelt set har institutionerne arbejdet med de to ledelsesformer i 1½ år,
hvilket er et begrænset tidsrum for en fuld implementering af nye ledelsesformer.
Evalueringen tegner et meget forskelligartet billede af de to ledelsesformer. Der er nogle mål,
som i højere grad er indfriet i den ene ledelsesform frem for den anden. Samtidig er der også
forskelle inden for de to ledelsesformer, hvor nogle netværk, områder eller institutioner er nået
langt med indfrielsen af målene, mens andre ikke er. Dette hænger sammen med, at der er store
forskelle på, hvordan de to områder har grebet ledelsesforsøget an, ligesom der tilsvarende er
store forskelle på netværkenes tilgang til ledelsesforsøget. Det er derfor ikke muligt entydigt at
pege på, at den ene ledelsesform samlet set er bedre til at realisere alle de opstillede mål for forsøget end den anden. Der er forskel på realiseringen af målene mellem og inden for de enkelte
netværk, områder og institutioner.
Dette fører også til, at Rambøll vurderer, at det snarere er forhold ”uden for” ledelsesformerne,
der har påvirket den forskelligartede implementering af ledelsesforsøgene, som det er illustreret i
nedenstående figur.

FORKLARINGSFAKTORER

Tidsperspektiv:
- Kort erfaringsrum

Ramme og forudsætninger:

- Tid og mulighed for udvikling

- Indført sammen med besparelser

- Forandringer og nye krav

- Forankringsperspektiv uklart
- Formål og ledelsesrum

Tidsperspektivet

- Forskelligt omfang af forandring i de
to ledelsesmodeller

Ramme
og
forudsæt
ninger
Prioritering og implementeringsevne:
- Hvilke områder prioriteres
- Indstilling til ledelsesforsøget
- Ledelsesmæssig rammesætning og
opbakning

Prioritering og
implementerings
evne
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Tidsperspektivet har spillet en afgørende rolle, idet ledelsesmodellerne kun har eksisteret i en
kort periode, hvorfor elementerne i ledelsesformerne endnu ikke er fuldt implementeret. Endeligt
sker der løbende ændringer i rammerne, fx i form af nye tiltag, der kræver opmærksomhed. Det
påvirker mulighederne for at implementere ledelsesformerne. Dette er dog et generelt vilkår for
drift på dagtilbudsområdet.
Prioritering af målene og evnen til at implementere ledelsesformerne i praksis har stor indflydelse
på indfrielse af målene, ligesom holdningen til ledelsesformerne har haft stor indflydelse på, om
målene er blevet indfriet positivt. Der ses en tendens til, at de ledere og medarbejdere, som
havde en positiv holdning over for en bestemt ledelsesform, også var noget længere med implementeringen og kunne se flere positive perspektiver i ledelsesformen.
Ledelsesformerne blev indført sammen med besparelser i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket har
indskrænket mulighederne for at arbejde med ledelsesformerne. Yderligere har usikkerhed om
fremtidens ledelsesform gjort det vanskeligere at lave tværgående prioriteringer. Endeligt er det
vigtigt at være opmærksom på, at indførelsen af områdeledelse er en væsentlig større ændring
af dagtilbudsstrukturen end netværksledelse. Der er med områdeledelse tale om en ny måde at
lede daginstitutionerne på i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket også betyder, at institutionerne i
områdeledelse har skullet gennemføre større ændringer end ved netværksledelse, som igen kan
have konsekvenser for, hvor langt man i områdeledelse er nået med indfrielsen af målsætningerne.
De forskellige forklaringsfaktorer gør det meget vanskeligt entydigt at pege på den ene model
frem for den anden som værende bedst til at understøtte de opstillede målsætninger. De forskellige forhold har efter Rambølls vurdering påvirket implementeringen i en sådan grad, at forskellen er meget stor mellem institutionerne, selv inden for samme ledelsesform.
Rambøll vurderer, at den primære forskel på mulighederne i ledelsesformerne består i mulighederne for at skabe tværgående prioriteringer samt ledelsesformernes evne til at implementere
strategiske tiltag. Evalueringen peger i den sammenhæng på, at områdeledelse i højere grad end
netværksledelse sikrer mulighederne for tværgående og strategisk prioritering mellem institutionerne og inden for områderne. Denne styrke ved områdeledelsesmodellen kan også genfindes i
erfaringer fra andre kommuner. Der er så at sige en større ledelseskraft i områdeledelsen modsat
netværksledelsen, hvor de forskellige tiltag skal besluttes i fællesskab, uanset hvor forpligtende
netværksmodellen gøres. Modsat er netværksdelen god til at sikre løsninger skabt nedefra og i
en fælles dialog. Uanset valg af ledelsesmodel skal det yderligere understreges, at det tager tid
at få en ny ledelsesmodel til at fungere.
Rambøll vurderer yderligere, at ingen af de to ledelsesformer er løsningen på alle de udfordringer, man står med, og det er heller ikke sådan, at hvis man indfører den ene ledelsesform frem
for den anden, vil man se ressourceeffektive institutioner med højere pædagogisk indhold og faglighed i fremtiden. Derfor handler det i højere grad om hvilke mål, man prioriterer i LyngbyTaarbæk Kommune, da hverken netværksledelse eller områdeledelse entydigt er det, som bedst
opfylder de opstillede mål.
1.2

Evaluering af målene for ledelsesforsøget
Nedenfor følger evalueringens konklusioner i forhold til de fem mål, der er opstillet for ledelsesforsøgene. Dernæst følger en oversigtstabel med Rambølls vurdering af indfrielsen af de enkelte
mål og succeskriterier.


Mål 1 – fokus på det pædagogiske arbejde
I forhold til målet om at skabe styrket fokus på det pædagogiske arbejde og udvikling i børnehusene, er det Rambølls vurdering, at ledelsesforsøgene ikke har medført, at der er frigivet
mere tid til pædagogisk ledelse. Det er Rambølls vurdering, at ledelsesforsøget i områdeledelse har medført, at de tværgående og strategiske ledelsesopgaver generelt er flyttet til områdelederen, mens lederne har bibeholdt de mere institutionsnære ledelsesopgaver. Dette
svarer til erfaringerne fra andre kommuner, der har arbejdet med områdeledelse. Samme
ændringer er ikke sket i netværkene. En del af forklaringen på, at det hverken i områderne

3

eller netværkene er lykkes i højere grad at omsætte omflytningen af opgaver til tid til pædagogisk ledelse, er, at der både som en del af og parallelt med ledelsesforsøget er iværksat
bl.a. kompetenceudviklingsforløb og andre fælles aktiviteterne for lederne. Den korte tidshorisont for implementering af ledelsesmodellerne er ligeledes en del af forklaringen.
Det tager tid at implementere en ny ledelsesstruktur i form møder, kompetenceudvikling
mv., men Rambøll vurderer, at der fremadrettet kan være et potentiale for at omsætte sparet tid til tid til pædagogisk ledelse. Rambøll vurderer dog også, at det kræver et særskilt fokus, hvis det skal lykkes at omsætte sparet tid til pædagogisk ledelse.
Der er gennemført en række fælles projekter og tiltag, som har virket befordrende for samarbejdet og de fælles løsninger, men det er Rambølls vurdering, at der hverken er sket et
pædagogisk løft af indsatsen eller skabt større faglighed gennem de fælles tiltag som et generelt billede. Den korte levetid for forsøgene kan være forklaringen på, at dette mål ikke er
nået, da andre kommuner har oplevet et pædagogisk løft gennem fælles tiltag. Der er således et uudnyttet potentiale i begge ledelsesformer og en generel opbakning til at arbejde mere systematisk sammen på tværs af institutioner.


Mål 2 – professionalisering af ledelsen
Ser man på, hvordan hhv. område- og netværksledelse har medvirket til at understøtte en
øget professionalisering af ledelsen, vurderer Rambøll, at der ikke kan tegnes et entydigt billede af, hvorvidt lederne er blevet understøttet mest med sparring og kompetenceudvikling i
netværkene eller i områderne. Når det gælder kompetenceudvikling har der været stort fokus
på dette, både i områder og netværk, mens der har været større forskelle på, hvor meget
sparring har fyldt i ledelsessamarbejdet. Nogle områder har fokuseret meget på dette og andre mindre – og tilsvarende har nogle netværk haft stort fokus på sparring og andre mindre.
I nogle af netværkene har det således taget tid at finde ud af og blive enige om, hvordan
man skal bruge hinanden, mens andre hurtigere har fundet en model for det.
Erfaringer fra andre kommuner tyder på, at både område- og netværksledelse kan medvirke
til at fremme ledelsesmæssig sparring. Med områdeledelse kan opnås et mere overordnet og
strategisk perspektiv i sparringen, mens netværksmodellen med en souschef har sin styrke i
sparring af lederen i forhold til de nære forhold i institutionen.
Mange steder oplever man, at det har taget tid at finde ud af, hvad man konkret skal være
fælles om i netværket, herunder hvordan man skal bruge hinanden. Mens nogle institutionsledere i nogle af netværkene oplever, at netværket er meget aktivt og er væsentligt i at understøtte lederrollen, oplever andre, at der er sket meget lidt i netværket, og at der først inden for den seneste korte tid er begyndt at etablere sig et fællesskab om udvikling af lederrollen.
I forhold til målsætningen om at flytte opgaver væk fra de daglige ledere, vurderer Rambøll,
at dette i højere grad er sket i områderne end i netværkene. Dette har samtidig resulteret i,
at der er større usikkerhed om opgavernes fordeling blandt børnehuslederne i områderne end
i netværkene - uden at usikkerheden dog er særlig udbredt. Usikkerheden om opgavernes
fordeling kan genkendes i andre kommuner, der har indført områdeledelse. Usikkerheden
skal dog også ses i forhold til, at områdemodellen indebærer de største ændringer af ledelsesopgaver i forhold til tidligere, ligesom netværkene i mindre grad end områderne har formået at flytte opgaverne, så de løses i fællesskab.
Yderligere viser erfaringerne fra andre kommuner, at sammensætningen af ledelsesteamet er
afgørende i områdemodellen, og at rekruttering og sammensætningen af lederne derfor er
afgørende for, at modellen kan fungere. Begge dele betyder alt andet lige mindre usikkerhed
om opgavefordelingen.
Endelig er det Rambølls vurdering, at der i forsøgsperioden ikke har været nævneværdig forskel på forældrenes indflydelse på overordnede, strategiske beslutninger i områder og i netværk, eller på forældrenes indflydelse på ’de nære forhold’ i institutionen. Dog er det vigtigt
at bemærke, at evalueringen viser, at flere forældre oplever, at delingen mellem det ’nære
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arbejde’ i institutionen i forældrerådet og det mere strategiske arbejde i forældrebestyrelsen i
områdemodellen fungerer godt og giver et mere entydigt fokus på de forskellige opgaver for
henholdsvis forældreråd og forældrebestyrelsen. Der er dog behov for en yderligere præcis
afgræsning af opgaverne og kommunikation til forældre for at få strukturen til at fungere
fremadrettet.


Mål 3 – Bedre overordnet styring
Det er Rambølls vurdering, at mængden af administrativt arbejde for institutionsledere er
uændret i netværksledelse, mens tilfældet for områdeledelse er, at det administrative arbejde er øget en smule. Dette dækker dog over forskelle mellem institutionerne. Forklaringen på
denne udvikling i områderne skal sandsynligvis findes i, at institutionslederen har fået nye
opgaver, der tidligere har været varetaget af souscheferne. Nogle af institutionslederne er
blevet aflastet, i form af at administrative opgaver er blevet givet til områdelederen eller varetages af medarbejdere i institutionerne (fx ugeskema, vikardækning), mens andre institutionsledere varetager flere opgaver end før.
Ledelsesformerne har ikke medført en mere effektiv og rationel drift af institutionerne, men
der er dog en tendens til, at de tværgående ledelsesopgaver i områdeledelse i højere grad er
rykket op hos områdelederen, og man har i højere grad i denne ledelsesform formået at foretage en skarpere opdeling af de forskellige ledelsesopgaver. I områdeledelse er der en mere
klar tendens til, at der udnyttes ressourcer på tværs af institutioner, og at der i højere grad
er et fælles potentiale ved den ledelsesform i forhold til den fælles ressourceplanlægning. I
tråd med dette viser erfaringer fra andre kommuner, at det er muligt at opnå stordriftsfordele og effektiviseringer med områdeledelse, men også at det ikke altid lykkes at realisere disse. Dette kan bl.a. hænge sammen med områdelederens gennemslagskraft, om børnehuslederne giver slip på opgaverne og klarhed i opgavefordeling.
I netværkene har man som nævnt ikke på samme måde flyttet tværgående opgaver, så de
løses i fællesskab i netværket. Nogle steder arbejder man med ”specialister”, som spiller en
særlig rolle, men uden at opgaven dog er flyttet fra institutionerne.
Den relativt korte tidsperiode for ledelsesforsøget har sandsynligvis haft betydning for, at der
ikke er gennemført flere ændringer. Ligeledes har det virket hæmmende for den tværgående
prioritering, at det har været uafklaret, hvilken ledelsesmodel, der skal indføres fremadrettet,
da dette har gjort det vanskeligere at indgå aftaler om prioritering mellem børnehuse og institutioner.



Mål 4 – tværfagligt samarbejde og overgange
Det er Rambølls samlede vurdering, at det tværfaglige samarbejde ikke har spillet en særlig
stor rolle i ledelsesforsøget – hverken i områderne eller i netværkene. Tilsvarende gør det sig
gældende, at overgangsarbejdet har haft lille fokus i begge ledelsesmodeller.
Dette er ikke udtryk for, at der ikke er fokus på det tværfaglige samarbejde og arbejde med
overgange – blot har dette fundet sted parallelt med ledelsesforsøget, uafhængigt af hvilken
ledelsesmodel institutionerne har indgået i.



Mål 5 – Styrkelse af fællesskabet og fælles forståelse samt bevare mangfoldighed
Rambøll vurderer, at områdeledelsesmodellen i højere grad end netværksledelsesmodellen
har medvirket til at øge den strategiske dialog mellem forvaltning og decentrale enheder. I
forhold til at skabe fællesskab og fælles forståelse er dette sket i varierende omfang i både
områder og netværk. Dette er dog primært på lederniveau.
Det er yderligere Rambølls vurdering, at mangfoldigheden ikke i nævneværdig grad er blevet
påvirket af ledelsesforsøget – hverken i områder eller i netværk. De steder, hvor fællesskabet
er øget, har dette ikke haft betydning for mangfoldigheden. Og andre steder er der kun i
mindre omfang skabt en større grad af fællesskab og fælles forståelse.

5

Tabellen nedenfor viser et overblik over Rambølls vurdering af, hvordan succeskriterierne er blevet indfriet af de to ledelsesmodeller. Vurderingen bygger på en sammenvejning af spørgeskemaundersøgelse og interview. Opfyldelsen af succeskriterierne er blevet bedømt i kategorierne
lav, mellem og høj.
Områdeledelse

Mål
Mål 1:
Skabe endnu bedre
dagtilbud for børn og
forældre gennem et
styrket fokus på det
pædagogiske arbejde
og udvikling i børnehusene.

MÅL 2:
Professionalisering af
ledelsen af dagtilbuddene med mulighed for
et mere strategisk lederfællesskab og målrettet faglig udvikling.

Succeskriterier

Netværksledelse
Opfyldelse
af succeskriterium

Succeskriterier

Opfyldelse
af succeskriterium

Områdelederen aflaster børnehuslederne, så lederne frigøres til
mere pædagogisk ledelse i det
enkelte børnehus.

Lav

Lederne i netværket aflaster hinanden, så de hver især frigøres til
mere pædagogisk ledelse i det
enkelte dagtilbud.

Lav

Samarbejdet i det strategiske ledelsesteam skaber et større fokus
på fælles, tværgående, pædagogiske udviklingsprojekter.

Mellem

Samarbejdet i netværket skaber
et større fokus på fælles, tværgående, pædagogiske udviklingsprojekter.

Mellem

Den pædagogiske faglighed styrkes gennem fælles, målrettet
kompetenceudvikling for ledere og
medarbejdere.

Høj

Den pædagogiske faglighed styrkes gennem fælles, målrettet
kompetenceudvikling for ledere og
medarbejdere.

Høj

Børnene får et bedre og mere
mangfoldigt tilbud, dels ved fælles, pædagogiske aktiviteter, dels
ved at udnytte faglige kompetencer på tværs af husene.

Lav

Børnene får et bedre og mere
mangfoldigt tilbud, dels ved fælles, pædagogiske aktiviteter, dels
ved at udnytte faglige kompetencer på tværs af dagtilbuddene.

Lav

Bedre ledelsesmæssig sparring af
den enkelte leder, dels i ledelsesteamet, dels ved en tættere ledelse.

Mellem

Bedre ledelsesmæssig sparring af
den enkelte leder i netværket.

Mellem

Målrettet udvikling af lederrollen
ved at bruge ledelsesteamet som
arena for kompetenceudvikling og
videndeling.

Mellem

Målrettet udvikling af lederrollen
ved at bruge netværket som arena for kompetenceudvikling og videndeling.

Mellem

Større kvalitet i den samlede ledelse (større fokusering i ledelsesopgaven), fordi den todelte ledelse i områdeledelserne skaber
en klar arbejdsdeling og specialisering.

Mellem

Større kvalitet i den samlede ledelse (større fokusering i ledelsesopgaven), fordi arbejdsdeling
på tværs af dagtilbuddene udnytter ledernes forskellige kompetencer og muliggør specialisering.

Mellem

Øget medarbejdertrivsel som følge af et større fokus på den pædagogiske ledelse og øget samarbejde på tværs af børnehuse.

Ikke belyst

Øget medarbejdertrivsel som følge af et større fokus på den pædagogiske ledelse og øget samarbejde på tværs af dagtilbud.

Ikke belyst

Bedre løsning af konkrete, ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen via koordination, gensidig
videndeling og en klar ansvarsfordeling.

Mellem

Bedre løsning af konkrete, ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen via koordination, gensidig
videndeling og en klar ansvarsfordeling.

Mellem

Den fælles bestyrelse giver et
strategisk løft af arbejdet i forældrebestyrelsen, samtidig med at
den nære indflydelse bevares i
forældrerådene.

Mellem

-

Gennem det fælles, lokale MEDudvalg sikres en større medarbejderindflydelse på den strategiske
udvikling af området og områdets
børnehuse.

Mellem

-
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Områdeledelse

Mål
Mål 3:
Bedre overordnet styring og en bedre udnyttelse af det ressourcemæssige råderum
(økonomi, tid, kompetencer), som sikrer at
udfordringerne på dagtilbudsområdet håndteres.

Mål 4:
At sikre bedre overgange og større sammenhæng i børnenes liv.

Mål 5:
At styrke fællesskabet
på dagtilbudsområdet
og skabe en fælles forståelse og løsning af
udfordringerne på hele
småbørnsområdet og
samtidig bevare mangfoldigheden.

1.3

Succeskriterier

Netværksledelse
Opfyldelse
af succeskriterium

Succeskriterier

Opfyldelse
af succeskriterium

Fælles løsning af en række opgaver og tværgående prioriteringer
giver en bedre udnyttelse af ressourcerne og muliggør stordriftsfordele.

Mellem

Fælles løsning af en række opgaver og tværgående prioriteringer
giver en bedre udnyttelse af ressourcerne og muliggør stordriftsfordele.

Lav

Styrkelsen af ledelsen sikrer, at
dagtilbuddene er økonomisk, fagligt, administrativt og ledelsesmæssigt bæredygtige.

Mellem

Styrkelsen af ledelsen sikrer, at
dagtilbuddene er økonomisk, fagligt, administrativt og ledelsesmæssigt bæredygtige.

Mellem

Mere effektiv og rationel varetagelse af opgaverne, fordi de administrative og styringsrelaterede
opgaver samles hos områdelederen.

Høj

Mere effektiv og rationel varetagelse af opgaverne, fordi administrative og styringsrelaterede opgaver kan samles hos én leder eller hos en fælles administrativ bistand

Lav

Områdelederen styrker og udvikler i samarbejde med ledelsesteamet det tværfaglige samarbejde i områderne med relevante aktører (dagtilbud, skoler, sundhedsplejersker, dagplejere, rådgivere m.m.).

Lav

Netværket udnyttes som platform
for at styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde i lokalområderne med relevante aktører
(dagtilbud, skoler, sundhedsplejersker, dagplejere, rådgivere
m.m.).

Lav

Større helhed i børnenes opvækst
som følge af systematisk samarbejde om overgange.

Lav

Større helhed i børnenes opvækst
som følge af systematisk samarbejde om overgange.

Lav

Den todelte ledelsesstruktur og
arbejdet i ledelsesteamet muliggør en mere strategisk dialog og
fælles løsning af udfordringer mellem forvaltning og dagtilbuddene.

Mellem

Netværket muliggør en mere strategisk dialog og fælles løsning af
udfordringer mellem forvaltning
og dagtilbuddene.

Lav

Det tættere samarbejde gør, at
flere børn og forældre får gavn af
mangfoldigheden i dagtilbuddene.

Lav

Det tættere samarbejde gør, at
flere børn og forældre får gavn af
mangfoldigheden i dagtilbuddene.

Lav

Anbefalinger og fremadrettede overvejelser
Nedenfor følger Rambølls anbefalinger og fremadrettede overvejelser vedrørende valg af ledelsesform og implementering heraf.
1. Afklaring af hvad der er de vigtigste mål i ledelsesformen. Som det fremgår af ovenstående erfaringer fra Lyngby-Taarbæk Kommune og fra andre kommuner, er der styrker og
svagheder ved både område- og netværksledelse. I valget af ledelsesform er det afgørende spørgsmål for Lyngby-Taarbæk Kommune derfor at forholde sig til, hvad vil man
med ledelsen på dagtilbudsområdet i fremtiden.
a. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en model, hvor der mulighed for tværgående prioritering mellem institutioner, en model med stærkere ledelseskraft og
en model, hvor der er stærkere strategisk implementeringskraft, er det Rambølls
vurdering, at man skal vælge områdeledelse.
b. Hvis Lyngby-Taarbæk ønsker en model, som i højere grad bygger på de enkelte
institutioners evne til at finde løsninger i fællesskab, og hvor ledelseskraften er
knyttet til den enkelte institution, så skal netværksledelse vælges.
2. Områdelederen er afgørende i områdeledelsesmodellen. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune
ønsker at indføre områdeledelse, kommer områdelederen til at spille en nøglerolle, hvis
ledelsesformen skal være en succes. I den forbindelse anbefaler Rambøll, at man i relation til områdelederne, herunder rekrutteringen, lægger vægt på følgende:
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a.
b.

c.

At der ansættes områdeledere, der ikke har været leder i en institution i det område, man ansættes i. I modsat fald er det vanskeligere at finde sig til rette i den
nye rolle som områdeleder.
At der ansættes områdeledere, som kan finde balancen mellem tydelighed i lederrollen og lydhørhed over for lokale ønsker og behov. I den forbindelse skal
områdelederen medvirke til at skabe tydelighed om opgavefordelingen, så der ikke opstår usikkerhed om denne. Dette indebærer også, at områdelederen skal
kunne sætte ind over for børnehusledere, som ikke deltager i samarbejdet i området som forventet. I forlængelse heraf er det vigtigt, at områdelederen er med
til at skubbe på en proces, hvor der i det enkelte børnehus skabes klarhed om
opgavefordelingen ved børnehuslederens fravær.
At man specifikt søger efter ledere, der har kompetencer og evner inden for strategisk ledelse, evner inden for ledelse af ledere og strategisk-pædagogisk ledelse.
Det skal være ledere, der kan implementere kommunens overordnede strategi,
som kan være leder for andre ledere, og som formår at tænke pædagogisk udvikling i en større sammenhæng på tværs af institutioner.

3. Tydelighed på samarbejdet i netværksmodellen. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker
at indføre netværksledelse, er det afgørende at det, som skal være fælles, defineres
klart. Evalueringen viser, at det kan være en udfordring at nå til enighed om at fordele
ledelsesopgaver i netværksmodellen, og at det derfor kan være vanskeligt at indfri de
fulde stordriftsfordele og synergier i samarbejdet med denne model. Rambøll anbefaler
derfor, at det tydeliggøres, hvilke opgaver netværkene minimum skal være fælles om og
finde løsninger på, og at der fra forvaltningens side følges op på, om netværkene lever op
til dette. Hvis netværksmodellen skal fungere som et forpligtende netværk, er det afgørende, at forpligtigelsen ikke kun er i forhold til hinanden som institutioner men også i
forhold til den politiske og administrative ledelse og de forventninger, der er herfra.
4. Hurtig beslutning og ledelseskraft bag implementeringen. Evalueringen viser, at den uafklarede situation om valg af fremtidig ledelsesmodel har medvirket til, at det fulde potentiale ved ledelsesmodellerne ikke er indfriet. Samtidig viser interviewene, at der er behov
for klarhed om den fremtidige model. Rambøll anbefaler derfor, at der tages en hurtig
beslutning om valg af en permanent ledelsesmodel, og at der derefter sættes ledelseskraft bag implementeringen af den valgte model.
5. Tydelig kommunikation til forældre om valg af ledelsesmodel på alle niveauer. Evalueringen viser, at der eksisterer stærke holdninger til ledelsesmodellerne blandt forældrene.
Det er naturligt, at ændringer kan føre til usikkerhed, og i den sammenhæng ligger områdemodellen længst fra den model, som eksisterede inden ledelsesforsøget. Samtidig viser evalueringen, at medlemmer af forældrebestyrelsen har positive erfaringer med områdeledelses- såvel som netværksmodellen. Uanset hvilken model der vælges, anbefaler
Rambøll, at baggrunden for valg af ledelsesmodel kommunikeres tydeligt. I forlængelse
heraf er det vigtigt, at ledere og medarbejdere i institutionerne og børnehusene - uanset
om der indføres den model, man foretrækker - er konstruktive i kommunikationen med
forældrene.
6. Særlig proces for selvejende institutioner. Selvejende daginstitutioner har en særlig juridisk status, som indebærer, at bestyrelsen har det økonomiske ansvar og arbejdsgiveransvaret i institutionen. Dette kan være en udfordring, da eksempelvis modellen med
områdeledelse indebærer et samarbejde omkring disse opgaver. En netop gennemført
undersøgelse af Rambøll for Socialministeriet viser i den forbindelse, at indførelse af centraliserede ledelsesformer rummer et konfliktpotentiale pga. de selvejende institutioners
særlige juridiske status1. Rambøll anbefaler på den baggrund, at der gennemføres en
proces efter en særlig tidsplan for kommunens selvejende daginstitutioner, hvor kommunen og institutionerne sammen afklarer, hvordan ledelsesformen kan tilpasses parternes
ønsker. Det er erfaringen fra ovenstående undersøgelse, at denne proces kan tage tid,
bl.a. fordi der potentielt skal tages hånd om juridiske spørgsmål.

1

Rambøll for Socialministeriet (2011). Undersøgelse af selvejende daginstitutioners vilkår og rammebetingelser. Slutrapport. Kan hen-

tes på følgende link: http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2011/Slutrapport_selvejende_daginstitutioners_vilkår.pdf
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2.

INDLEDNING
Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2010 at igangsætte to forsøg med nye ledelsesformer på
dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der blev som forsøg dels iværksat områdeledelse for i alt 10 dagtilbud, dels etableret fire forpligtende ledernetværk for Lyngby-Taarbæk Kommunes øvrige 38 dagtilbud. Forsøgene kører i perioden fra den 1. juni 2010 til den 31. maj 2012.
Det blev besluttet at evaluere de to ledelsesformer. Evalueringen skal belyse, om målsætningerne bag ledelsesmodellerne er indfriet, og om der er utilsigtede positive eller negative virkninger
af modellerne. Evalueringen skal således bidrage til, at beslutningen om den fremtidige ledelse af
kommunens dagtilbud kan foregå på grundlag af dokumentation for, hvordan ledelsesmodellerne
kan medvirke til at skabe en stærkere koordination af den pædagogiske, personalemæssige og
ledelsesmæssige udvikling.
Evalueringen af ledelsesmodellerne gennemføres af Rambøll i perioden fra juni 2011 til februar
2012.

2.1

Kort om ledelsesforsøget

2.1.1

Formålet med at indføre ledelsesmodellerne

I forbindelse med beslutningen om at gennemføre ledelsesforsøg blev der formuleret en række
mål for ledelsesmodellerne. Målene er de samme for de to ledelsesmodeller og er følgende:
1. Skabe bedre dagtilbud for børn og forældre gennem større fokus på det pædagogiske arbejde og udvikling ex. gennem større videndeling og samarbejde
2. Professionalisering af ledelsen af dagtilbuddene med fokus på strategisk lederfællesskab
og målrettet faglig udvikling
3. Sikre bedre overordnet styring og bedre udnyttelse af det ressourcemæssige råderum
4. Sikre bedre overgange og større sammenhæng i børnenes liv
5. Styrke fællesskab på dagtilbudsområdet og den fælles forståelse samtidig med at mangfoldigheden bevares.
Til hvert af målene har Lyngby-Taarbæk Kommune opstillet en række succeskriterier, som konkretiserer målene. Succeskriterierne fremgår af det følgende.
2.1.2

Indhold i ledelsesmodellerne

Ledelsesmodellerne er beskrevet i to notater, som beskriver hhv. områdeledelses2- og netværksmodellen3. På den baggrund er de overordnede principper for de to modeller beskrevet nedenfor.
Modellen med områdeledelse indebærer, at institutionerne (i områdeledelsesmodellen kaldet børnehuse) er samlet under en områdeleder, som har det overordnet strategiske, økonomiske og
faglige ansvar. I hvert børnehus er der en børnehusleder, som står for den daglige pædagogiske
ledelse og personaleledelse, og som varetager den daglige kontakt til forældrene.
Det er områdelederen, som er ansvarlig for tildeling af budgetter til de enkelte børnehuse, hvorefter børnehuslederen er ansvarlig for det tildelte budget. Områdelederen har personaleansvar
for børnehuslederne, mens børnehuslederen har personaleansvar for medarbejderne i børnehusene. Områdelederen er overordnet pædagogisk ansvarlig, mens børnehuslederen er ansvarlig
for det pædagogiske arbejde i børnehuset. I modellen med områdeledelse har souschefen i forsøgsperioden haft en rolle som pædagogisk ressourceperson, som arbejder med projekter, tovholderfunktioner mv.
Områdelederen kan aftale en anden fordeling af opgaver end det, som er beskrevet i modellen
for pilotforsøget med områdeledelse.

2

Model for Pilotforsøg med områdeledelse, notat af 06.06.2010.

3

Principnotat om Forpligtende ledernetværk på daginstitutionsområdet, notat af 18.11.2010.
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I modellen med netværksledelse har institutionerne egen ledelse og budget. Hvert netværk udpeger en netværksholder, som har ansvar for mødeafholdelse i netværk, kontakt til forvaltningen
og andre eksterne parter. Netværksholderen har ingen ledelsesmæssige beføjelser i forhold til de
øvrige medlemmer af netværket. Den enkelte institutions ledelse består af en institutionsleder og
en souschef. Institutionslederne er forpligtet til at løse en række opgaver i fællesskab. Det betyder, at institutionslederne skal deltage i og bidrage til netværket. De fælles opgaver i netværket
skal aftales inden for tre kategorier:
1. Opgaver rettet mod netværkenes egne medlemmers ledelsesudvikling, omfattende refleksion over egen og andres ledelse; sparring og supervision; kollegial support i forhold
til konkrete opgaver og problemstillinger; videndeling; fælles uddannelse og fælles kompetenceudvikling; mentorordning for nye ledere.
2. Opgaver i relation til egen og netværkets institutioner, omfattende varetagelse af økonomisk-administrative opgaver, fx økonomistyring, indkøb ud over de eksisterende indkøbsaftaler, hjemmesider, vikardækning; initiativer i relation til fx virksomhedsplaner,
børnemiljøvurderinger og læreplaner; pædagogisk udvikling og personaleudvikling; samarbejde om personaleressourcer, kompetencer og specialiseringer; fast samarbejde med
andre aktører, herunder (daginstitutioner, skoler, sundhedsplejersker, dagplejere, rådgivere mv.)
3. Opgaver i forhold til hele dagtilbudsområdet og kommunen, omfattende bidrag til løsning
af problemstillinger i forhold til forvaltningen, herunder fælles visitationsmøder; gensidigt
dialog- og debatforum i forbindelse med fælles projekter i dagtilbudsområdet og kommunen som helhed; implementeringsansvar i forbindelse med gennemførelse af ny lovgivning eller forandringer på dagtilbudsområdet, fx i form af tovholdere, superbrugere mv.
De konkrete, aftalte forpligtelserne skal fremgå af en kontrakt, som indgås i netværket.
Med inspiration fra organisationsteori kan man som udgangspunkt pege på en række styrker og
svagheder ved de to ledelsesmodeller. For områdeledelsesmodellen er denne kendetegnet ved en
højere grad af hierarkisk styring, dvs. med en ”vertikal” styringstilgang baseret på formaliserede
beføjelsesgrader og regelbaseret forvaltning, idet områdeledelsen har beføjelser i forhold til de
enkelte børnehuse. I udgangspunktet er styrken ved denne model, at den er karakteriseret ved
en klar ansvarsfordeling med en leder med ansvar for tværgående prioriteringer og opgaver, som
derfor har fokus på dette. Med en hierarkisk model som områdeledelse kan man dog samtidig risikere at skabe langsommelighed i beslutningsgangene, hvilket i praksis kan betyde, at en ny ledelsesform blot giver dobbelt af de samme opgaver.
Netværksledelse er udtryk for netværksbaseret styring med en ”horisontal” styringsmodel baseret på fleksibilitet og forhandlinger om konsensus i netværk. En netværksbaseret styringsmodel
er kendetegnet ved i højere grad at være tillidsbaseret og interessebåret. Styrken ved modellen
kan være, at det er lettere at få implementeret fælles beslutninger, som er taget i fællesskab. På
den anden side kan svagheden ved modellen være, at det er vanskeligere at nå til enighed om
fælles beslutninger samt at fremme fokus på fællesskabet. Modellen stiller således krav til, at der
er tillid mellem de medarbejdere og ledere, der skal samarbejde og skabe et fælles interessefokus.
Yderligere er det værd at hæfte sig ved, at der er stor forskel på, hvordan og hvor meget de to
ledelsesmodeller adskiller sig fra organiseringen i Lyngby-Taarbæk Kommune, inden ledelsesforsøget blev igangsat. Dette har betydning, idet omfanget af forandringer forbundet med at indføre
en ny ledelsesform er meget forskelligt for de to modeller.
For netværksmodellen gælder, at denne i vid udstrækning ligner den hidtidige organisering. I
denne model beholder institutionslederne en høj grad af formel kompetence, dog med øgede
krav til samarbejde med andre institutioner. Der er så at sige tale om et samarbejde, der bygges
uden på en eksisterende organisering, hvorfor omfanget af forandring forbundet med at indføre
denne model er relativ lille.
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Områdeledelsesmodellen indebærer større forandringer for særligt de involverede institutionsledere. Med denne model er en del af de kompetencer, som institutionslederne tidligere havde,
placeret hos en områdeleder. Derudover skal børnehuslederne i denne model vænne sig til at have en leder, der er ”tættere på”, end man har været vant til.
Disse forskelle i omfang af forandring har betydning for, hvordan man kan forvente – og har
kunnet observere - at institutionslederne forholder sig til ledelsesmodellerne. Store forandringer i
kompetencer og arbejdsopgaver indebærer alt andet lige større modstand end mindre forandringer. Dette skal yderligere ses i sammenhæng med den relativt korte tidsperiode, som ledelsesmodellerne har været implementeret over, hvorfor der har været kort tid til at arbejde med forandringerne.
2.1.3

Områder og netværk i kommunen

I forsøgsperioden har områdeledelsesmodellen været afprøvet i to områder, mens netværksmodellen har været afprøvet i 4 netværk. Netværkene er sammensat på baggrund af geografi, ledelsesmæssig situation og størrelse. Af oversigten nedenfor fremgår, hvilke børnehuse og institutioner der har indgået i de forskellige områder og netværk.
Tabel 1-1: Områder og netværk

Område og børnehuse
Område

Børnehuse

Netværk og institutioner
Netværk

Institutioner

Virum-Nord

Børnehuset Askevænget
Børnehuset Blå
Børnehuset Langs Banen
Skovbakkens Børnehave
Vuggestuen Villa Furesø

Netværk Brede/
Lundtofte/Hjortekær

Børnehuset Bulderby
Børnehuset Eremitagen
Børnehuset Lille Ørholm
Børnehuset Rosenlyst
Børnehuset Rævehøjen
Børnehuset Troldebo
Børnehuset Vandpytten
Vuggestuen Garantien

Ulrikkenborg

Børnehuset Andedammen/Papillon
Børnehuset Børnely
Børnehuset Kastaniehuset
Børnehuset Klokkeblomsten
Børnehuset Ulrikke
Vuggestuen Trinbrættet

Netværk
Lyngby/-Taarbæk

Bondebyens Børnehave
Børnehuset Carlsrock
Børnehuset Hjortholm
Børnehuset Stoppestedet
Carlshøj Vuggestue
Dansk Røde Kors Børnehave
Vuggestuen Firkløveren
Taarbæk Børnehus

Netværk
Virum/Sorgenfri:

Børnehaven Bøgely
Børnehuset Pilen
Børnehuset Humlehuset
Børnehuset Mælkevejen
Børnehuset Spurvehuset
Vuggestuen Børnereden
Vuggestuen I.H.Mundtsvej
Vuggestuen Kaplegården

Netværk Selvejende

Brede Børnehave, Brede 81
Børnehaven Prinsessehøj
Lyngby Menighedsbørnehave
Børnehuset Blomsten
Børnehuset Drivhuset
Børnehuset Grønnevej
Børnehuset Lærkereden
Børnehuset Svanen
Børnehuset Åkanden
Rudolf Steiner Børnehaven Enhjørningen
Vuggestuen Chr. X
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De to institutioner Rudolf Steiner Udebørnehaven Stjernedalen og Skovbo Skovbørnehave er
hverken en del af et netværk eller et område. Disse to institutioner er derfor ikke omfattet af
evalueringen.
Det var intentionen, at selvejende institutioner skulle indgå i netværkene på lige fod med kommunale institutioner. Dette blev dog ændret, således at de selvejende institutioner oprettede deres eget netværk for hele kommunen. Der har ikke været selvejende institutioner involveret i nogen af de to modeller med områdeledelse. Privatinstitutioner indgår hverken i områdeledelse eller
netværk.
2.2

Kort om evalueringen
Evalueringen har fokus på, om ledelsesformerne fungerer, som det har været hensigten, og understøtter de mål og succeskriterier, der lå bag forsøgene. Resultaterne skal samtidig ses i forhold til de fremtidige krav, der kan forventes, og skal perspektiveres til erfaringer fra andre
kommuner.
I kravspecifikationen til evalueringen er der således skitseret følgende fire punkter, som evalueringen skal afdække:
1. En analyse af, i hvilken udstrækning de to ledelsesforsøg indfrier de opstillede mål og succeskriterier.
2. En vurdering af de to ledelsesformers egnethed i forbindelse med at imødekomme de fremtidige krav og udfordringer på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder udfordringer af lovgivningsmæssig, ledelsesmæssig, styringsmæssig, pædagogfaglig og økonomisk karakter.
3. Idet forsøgsperioden er forholdsvis kort ønskes tillige en perspektivering i forhold til erfaringer fra lignende ledelsesforsøg i andre kommuner.
4. Identifikation af særlige udviklings- og justeringsbehov i forbindelse med gennemførelse af
en permanent ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Det helt centrale i evalueringen er de mål og succeskriterier for ledelsesmodellerne, der er opstilet i forbindelse med modellernes indførelse. Det er derfor også målene, der har struktureret de
spørgsmål, der afdækkes i dataindsamlingen (dvs. i spørgeskemaundersøgelsen og interviewene), ligesom de efterfølgende afsnit er struktureret efter målene.
Det skal nævnes, at implementeringen af de to ledelsesmodeller er forløbet over en periode startende den 1. juni 2010, hvorfor modellerne ikke kan forventes at være fuldt implementerede.
Evalueringen peger derfor på nogle første tegn på, hvordan de to modeller udvikler sig. Det er
bl.a. også på den baggrund, at evalueringen inddrager erfaringer fra andre kommuner. Denne
perspektivering er baseret på tilgængelige, skriftlige analyser og evalueringer4. Erfaringerne er
belyst i forhold til de fem målsætninger, der er opstillet for ledelsesforsøget.
Evalueringen fokuserer yderligere på de to ledelsesformers egnethed til at imødekomme fremtidens krav og udfordringer på dagtilbudsområdet. Indledningsvist følger et afsnit, hvor disse krav
er ekspliciteret. Afsnittet er baseret på relevant litteratur samt de indledende eksplorative interview, hvor interviewpersonerne er blevet spurgt om dette.
Evalueringen er bygget op om en indledende eksplorativ fase og efterfulgt af en bredere dataindsamling gennemført i slutningen af forsøgsperiodens afslutning i november/december 2011.

4

De anvendte kilder fremgår af litteraturlisten i bilagsmaterialet.
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Fase

Maj - juli
2011

Fase 1:
Eksplorativ

Aktiviteter
Evaluerings-workshop
Afdækning af eksisterende
skriftlig dokumentation
Eksplorative interview
Udvikling af spørgeskema og
spørgeguides
Opsamlende analyse

Nov. – dec.
2011

Fase 2:
Dataindsamling
til slutevaluering

Survey med ledere
Interview

Dec. – jan.
2011

Fase 2: Analyse
og vurderingslutrapport

Dataanalyse
Udarbejdelse af rapport

Output

Opsamlingsnotat med
evalueringsgrundlag
Spørgeskemaer og
interviewguides

-

 Evalueringsrapport

De eksplorative interview er gennemført med medlemmerne af projektets styregruppe, som
dækker alle led i styringskæden, fra forvaltningsdirektør til dagtilbud. Disse interview har været
med til at danne udgangspunkt for udarbejdelse af spørgeskema og interviewguides. Spørgeskemaer og interviewguides har været kommenteret af projektets styregruppe.
Yderligere er der taget udgangspunkt i relevant, skriftligt materiale, herunder erfaringer med område- og netværksledelse i andre kommuner.
Der er gennemført følgende dataindsamlingsaktiviteter i slutningen af forsøgsperioden, der sammen med desk research af erfaringer fra andre kommuner udgør grundlaget for slutrapporten:


Spørgeskemaundersøgelse blandt område-, børnehus- og institutionsledere (svarprocent
på 100)



Interview med
o Børne- og fritidsdirektør samt chef for dagtilbud og børnesundhed
o Områdeledere
o Børnehusledere
o Institutionsledere
o Souschefer
o Pædagogisk personale i netværk og områder
o Forældrebestyrelsesmedlemmer i netværk og områder

Se Bilag 1 for en mere grundig indføring i evalueringens metode og datagrundlag.
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3.

FREMTIDIGE KRAV OG UDFORDRINGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
I dette afsnit følger en kort beskrivelse af fremtidens krav og udfordringer for ledere på dagtilbudsområdet. Fremtidens krav er i sagens natur vanskelige at spå om, men ikke desto mindre er
det relevant, at de organisatoriske valg, der træffes, hænger sammen med fremtidens krav og
udfordringer.
Lyngby-Taarbæk har som nævnt opstillet fem målsætninger, som evalueringen af ledelsesmodellerne skal holdes op imod. Det afgørende spørgsmål i forhold til fremtidens krav og udfordringer i
forbindelse med evalueringen er derfor, hvorvidt der kan identificeres krav og udfordringer, som
ikke allerede er indeholdt i de fem mål. Dette vil blive forfulgt i det følgende. Afsnittet er i vid udstrækning baseret på bogen ”Institutionsledelse – ledere, mellemledere og sjakbajser i det offentlige” af Kurt Klaudi Klausen (2006), suppleret med resultater af indledende interview i Lyngby-Taarbæk Kommune med forvaltningsledelse, dagtilbudsledere og medarbejderrepræsentanter.

3.1

Ændrede overordnede rammer for ledelse
Dagtilbudsområdet i Danmark har været under hastig forandring de sidste 20 år med en markant
ændret ledelsesopgave til følge. Op gennem 1990'erne skete en omfattende decentralisering af
ledelsesansvar i form af et større økonomisk, personalemæssigt og administrativt ansvar til daginstitutionslederne. Denne udvikling gjorde daginstitutionslederne til fuldtidsledere og fjernede
dem fra det pædagogiske arbejde, der i højere grad blev varetaget af souschefer. Med det øgede
ledelsesansvar steg således betydningen af god daginstitutionsledelse5.
Indførelsen af strukturreformen i 2007 blev løftestang for et endnu tungere fokus på daginstitutionsledelse. Dette skyldtes, at et hovedformål med strukturreformen var at skabe større og mere
bæredygtige fagmiljøer og opnå økonomiske stordriftsfordele ved større enheder. For at indfri
disse målsætninger på daginstitutionsområdet var der behov for ledere, der eksempelvis kunne
samarbejde og udnytte mulighederne i de nye fagmiljøer, lede eventuelle fusionsprocesser og
udnytte stordriftsfordelene6. Strukturreformen har med andre ord accelereret kravene til ledelse
på daginstitutionsområdet, og den forværrede økonomiske situation med nulvækst i kommunerne har øget opmærksomheden på ledelse, der kan sikre effektive ressourceudnyttelse. Det har
fået flere kommuner til at overveje, hvilken ledelsesmodel der bedst passer til disse krav. Nedenstående figur viser, hvilken ledelsesmodel andre danske kommuner benyttede sig af på daginstitutionsområdet i 2010. Hvor traditionel institutionsledelse førhen var helt dominerende, er andre
ledelsesmodeller nu under fremvækst med områdeledelse som den typiske alternative organisationsform. Samtidig bemærkes det, at der er relativt få erfaringer med netværksledelse i kommunerne at trække på i evalueringen.

5

Klausen, Kurt Klaudi (2006): Institutionsledelse – Ledere, mellemledere og sjakbajser i det offentlige. s. 45-46

6

Klausen, Kurt Klaudi (2006): Institutionsledelse – Ledere, mellemledere og sjakbajser i det offentlige. s. 56
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Figur 1: Hvilken ledelsesmodel er mest udbredt i kommunen på daginstitutionsområdet (N=63)?
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Kilde: Væksthus For Ledelse (2011): Ledelsesmodeller i kommunale dagtilbud – status fire år efter opgave- og strukturreformen.

3.2

Krav til dagtilbudsledere
Ser man mere specifikt på hvilke krav, der stilles til en dagtilbudsledelse, er udgangspunktet naturligvis, at ledelsen skal leve op til den nationale lovgivning, herunder især dagtilbudsloven,
dagtilbudsbekendtgørelsen og dagtilbudsvejledningen7. Loven fastlægger de nationale formål men
indeholder også krav til de indholdsmæssige rammer i dagtilbuddene. De seneste år har man set
en øget statslig regulering af indholdsmæssige krav til dagtilbuddene. Dette omfatter 1) pædagogiske læreplaner: Alle daginstitutioner skal i henhold til dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan med mål for det pædagogiske arbejde. Der skal følges op på planens målsætninger
i form af en evaluering. 2) Sprogvurderinger: Kommunerne skal gennemføre en sprogvurdering
af 3-årige børn i dagtilbud, hvor personalet har en formodning om, at der kan være behov for
sprogstimulering, ligesom kommunerne skal gennemføre en sprogvurdering af børn, der ikke er i
dagtilbud. Kommunerne kan også vælge at tilbyde alle forældre til 3-årige børn i kommunen en
sprogvurdering af deres barn. Sprogvurderingen på de forskellige alderstrin skal være det pædagogiske personales og børnehaveklasselederes redskab til at vurdere børnenes sprog og på den
baggrund tilrettelægge en indsats, der styrker børnenes sproglige udvikling i dagtilbuddet og i
skolen. 3) Arbejde med børn med særlige behov følger dagtilbudsloven, serviceloven, folkeskoleloven samt bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke
har påbegyndt skolegangen. I henhold til dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen sikre støtte
til børn med særlige behov for støtte. Dagtilbudsloven tilsiger samtidig, at den pædagogiske læreplan skal indeholde beskrivelse af mål og relevante pædagogiske metoder og aktiviteter i relation til børn med særlige behov.
Yderligere kan nævnes, at dagtilbuddene startende i 2011 i medfør af aftalen om kommunernes
økonomi for 2010 skal arbejde med faglige kvalitetsoplysninger, som dokumenterer den faglige
kvalitet i dagtilbuddene. Det er op til kommunerne selv at afgøre, hvordan denne opgave skal løses – men arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger kan ses som en fortsættelse af en udviklingstrend, hvor særligt kravene om arbejde med pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og
faglige kvalitetsoplysninger tages som udtryk for en tendens i retning af, at det i stadig stigende
grad bliver en del af det pædagogiske arbejde at arbejde med kvalitetsudvikling baseret på evaluering af egen praksis, som bygger på forskellige typer af dokumentation. I denne sammenhæng
bliver kombinationen af stærk faglighed og analytiske evner derfor helt centrale.
7

Dagtilbudsloven (LOV nr. 501 af 06/06/2007, som senest er ændret ved LOV nr. 630 af 11/06/2010, Dagtilbudsbekendtgørelsen (sene-

ste opdatering er BEK nr. 1633 af 3/12/2010), Dagtilbudsvejledningen (seneste opdatering er VEJ nr. 93 af 16/11/2010), (vejledning
til dagtilbudsloven). Området er i mindre omfang også reguleret af anden lovgivning, herunder folkeskoleloven, serviceloven, Lov om
fremme af frit valg for borgerne, bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation, Fødevareloven og Produktsikkerhedsloven
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I forlængelse heraf kan ovennævnte initiativer om bl.a. faglige kvalitetsoplysninger og pædagogiske læreplaner ses som et udtryk for, at der vil være et stadig stigende fokus på børns læring i
dagtilbuddene, således at der skabes et solidt fundament for skolegangen. Dette kan blandt andet eksemplificeres ved de nyeste nationale initiativer på dette område med Socialministeriets
Task Force om fremtidens dagtilbud, som blandt andet skal fokusere på børns læring8, samt den
nuværende socialministers ønske om, at der skal eksistere fælles mål for børnenes kompetencer,
når de forlader daginstitutionerne for at begynde deres skolegang9.
Udover at arbejdet med dokumentation kan bruges internt til faglig udvikling, kan det også have
et eksternt sigte, hvor dagtilbuddene skal dokumentere kvaliteten til forældre, forvaltning og
kommunalbestyrelse. I flere kommuner er man eksempelvis begyndt at anvende kvalitetsrapporter til dette formål, sådan som det også kendes fra grundskolen. Denne udvikling med fokus på
analytiske kompetencer og ekstern kommunikation vil være noget, som dagtilbudsledelsen skal
kunne stå i spidsen for.
Udover de nationale krav skal dagtilbudsledelsen honorere kommunale krav om virksomhedsplaner, budgetstyring og lønsumstyring. Med andre ord opgaver, som stiller krav til kendskab til
økonomi, planlægning mv.
Oveni i disse krav skal dagtilbudslederne agere strategisk og være innovative for at indløse potentialet for faglig udvikling og effektivisering. Effektiviseringer kan forventes at komme til at
spille en afgørende rolle i de kommende år, hvor de kommunale budgetter kommer under pres.
At dette er en udvikling, der allerede er i gang, kommer eksempelvis til udtryk i aftale om kommunernes økonomi for 2012 mellem regeringen og KL. Heraf fremgår det, at de nuværende økonomiske rammer for kommunerne ligger fast, og at udviklingen af den kommunale service derfor
skal ske inden for denne ramme – herunder øgede udgifter til eksempelvis ældreservice og sundhedsområdet10.
I den forbindelse kan det forventes, at der vil være et særligt fokus på at nedbringe udgifter til
ledelse og administration for på den måde at undgå at skære i ’kerneydelsen’. Igen en udvikling,
som er igangsat med den seneste aftale om kommunernes økonomi, idet aftalen indebærer, at
den kommunale administration skal reduceres med ca. 1½ mia. kr. i 2013 i forhold til niveauet i
201011.
Samtidig vil der være fluktuerende børnetal, der stiller krav til dagtilbuddenes tilpasningsevne. I
denne kontekst vil dagtilbudsledere skulle være innovative for at få færre ressourcer og stigende
krav til at gå op i en højere enhed.
For at sikre en mere smidig og effektiv opgaveløsning kan det i forlængelse heraf forventes, at
kommunerne vil arbejde med placering af opgaver centralt i forvaltningen og centralt i dagtilbuddene (fx områder, distrikter eller netværk) eller daginstitutionerne. Et eksempel på dette kunne
være placering af økonomisk ansvar, ledelsesansvar eller organisatorisk placering af den specialiserede støtte, fx i form af støttepædagogkorpset. Der kan ikke entydigt peges på, hvorvidt der
generelt kan forventes en øget centralisering eller decentralisering af opgaver på dagtilbudsområdet – men blot at kommunerne arbejder med opgaveplaceringen med henblik på at hente økonomiske, ledelses- eller driftsmæssige gevinster. Spørgsmålet om decentralisering versus centralisering hænger blandt andet sammen med, hvilken volumen der kan opnås i opgaveløsningen.
Større enheder i form af områder eller netværk kan derfor alt andet lige forventes at resultere i,
at flere opgaver vil blive løst decentralt.

8

Der kan læses uddybende om Task Forcen på Socialministeriets hjemmeside på adressen

www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=648
9

Der er tale om et endnu ikke fremsat lovforslag. Se uddybende på Socialministeriets hjemmeside på adressen

www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=627
10
Aftale om kommunernes økonomi for 2012. Regeringen og KL. Findes på internettet på adressen
www.kl.dk/ImageVault/Images/id_48076/ImageVaultHandler.aspx
11
Aftale om kommunernes økonomi for 2012. Regeringen og KL. Findes på internettet på adressen
http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_48076/ImageVaultHandler.aspx
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Fokus på at forbedre den tidlige opsporing af udsatte børn og ikke mindst at håndtere sagerne
rigtigt efterfølgende med ønske om, at en stor del af støtten kan tilrettelægges i normalområdet,
kan kun forventes at blive større i fremtiden i kommunerne. Dette stiller krav til faglighed i dagtilbuddets arbejde med denne gruppe af børn. Fremtidens dagtilbudsleder kan også forventes at
skulle spille en rolle i at styrke det tværfaglige samarbejde i kommunerne om børn i udsatte positioner. Dette stiller krav til lederens gennemslagskraft i samarbejdet med ledere af andre fagligheder i kommunen.
Og endelig skal dagtilbudslederen håndtere lokale ønsker og forventninger hos medarbejdere og
forældre, der i stigende grad efterspørger særlige tilbud og fleksibilitet i dagtilbuddenes ydelser.
Rambøll har foretaget et interview med formanden for Forældrenes Landsorganisation, Lars Klingenberg, der oplever, at forældre i stigende grad efterspørger et større og mere forskelligartet
udbud af dagtilbud, fx dagtilbud med en særlig pædagogisk profil eller integrerede institutioner
med både vuggestue og børnehave. Lars Klingenberg oplever desuden, at forældre efterspørger
dagtilbud, som ligger i geografisk nærhed fra deres bopæl, har fleksible åbningstider og en højere normering pr. barn. Det er formandens opfattelse, at forældre generelt har øget deres forventninger til barnets dagtilbud, og at forældre i højere grad end tidligere er villige til at skifte
dagtilbud, hvis forventningerne ikke indfries12. At forældre stiller øgede krav til dagtilbud støttes
af en undersøgelse, som Børn & Unge har foretaget blandt 838 pædagoger i samarbejde med
BUPL's politisk-økonomiske team. Undersøgelsen viser, at 79 pct. af pædagogerne er enige eller
overvejende enige i, at forældre er blevet mere krævende inden for de seneste 5 år 13.
3.3

Sammenfatning
Der kan dermed opstilles nedenstående oversigt over fremtidige krav og udfordringer for dagtilbudsledere. Det er Rambølls vurdering, at disse krav og udfordringer er indeholdt i de 5 mål, som
Lyngby-Taarbæk Kommune har opstillet for en ny ledelsesmodel. Oversigten viser kravene og
udfordringernes sammenhæng til de fem opstillede mål.
Tabel 3-1: Fremtidens krav og udfordringer – set i sammenhæng med målene for ledelsesforsøgene
Krav og udfordringer

Relation til mål for ledelsesforsøg

Skal udøve personaleledelse for at sikre motivation og
gode arbejdsvilkår for medarbejdere, bl.a. ved at have
en professionel tilgang til motivation og arbejde med
personale.

Er indeholdt i mål 2 om professionalisering af ledelsen
med mulighed for et mere strategisk lederfællesskab
og målrettet faglig udvikling.

Skal udøve faglig ledelse for at sikre pædagogisk udvikling og kvalitet, herunder fokus på læring.

Er indeholdt i mål 1 om bedre dagtilbud gennem større fokus på det pædagogiske arbejde og udvikling
- og delvis i mål 4 om bedre overgange og større
sammenhæng i børnenes liv.

Skal udøve strategisk ledelse ved at arbejde langsigtet
med både dagtilbuddets og kommunens mål, bl.a. ved
at indgå i et strategisk ledelsesfællesskab med øje for
det kommunale fællesskab og ved at være innovativ i
forhold til ønsker og forventningerne hos medarbejdere og brugere.

Er indeholdt i mål 5 om bedre strategisk lederfællesskab og fælles forståelse på dagtilbudsområdet

Skal til stadighed tænke over, hvordan knappe ressourcer kan anvendes mest effektivt til gavn for den
faglige kvalitet.

Er indeholdt i mål 3 om bedre overordnet styring og
ressourceudnyttelse.

Skal bruge de eksisterende krav om læreplaner,
sprogvurderinger, virksomhedsplaner, budgetstyring
mv. som aktive redskaber i forhold til den samlede ledelsesopgave.

Er indeholdt i mål 1 om bedre dagtilbud gennem større fokus på det pædagogiske arbejde og udvikling

Skal indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper om børn i udsatte positioner.

Er indeholdt i mål 4 om bedre overgange og større
sammenhæng i børnenes liv.

- og i mål 2 om professionalisering af ledelsen med
mulighed for et mere strategisk lederfællesskab og
målrettet faglig udvikling.

- og i mål 2 om professionalisering af ledelsen med
mulighed for et mere strategisk lederfællesskab og
målrettet faglig udvikling.

12

Interview med formand for Forældrenes Landsorganisation (FOLA) Lars Klingenberg d. 13.07.11

13

Børn & Unge (2010): Tema: Forældre er blevet mere krævende

17

Rambøll skal, jf. opdraget for evalueringen (se afsnit 2.2), forholde ledelsesmodellernes egnethed
til at imødekomme de fremtidige krav og udfordringer på dagtilbudsområdet. Som det fremgår af
det ovenstående, er det vores vurdering, at de fem formulerede mål allerede indeholder fremtidens krav og udfordringer. På den baggrund er evalueringen, som fremgår af de følgende afsnit i
rapporten, gennemført med de fem mål som målestok for ledelsesmodellerne. I rapporten vil der
dog løbende blive perspektiveret til fremtidens udfordringer til dagtilbudsledelse.
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4.

MÅL 1: STYRKET FOKUS PÅ DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE OG UDVIKLING I BØRNEHUSENE
Det første mål med ledelsesforsøget har været at øge fokus på det pædagogiske arbejde og udviklingen af børnehusene. Tanken er, at der gennem aflastning af og samarbejde mellem lederne
skal frigøres ressourcer til pædagogisk ledelse og udvikling. Ligeledes skal fælles kompetenceudvikling og fælles pædagogiske aktiviteter samt udnyttelse af pædagogiske ressourcer på tværs af
dagtilbud styrke det pædagogiske arbejde. Dette mål falder fint i tråd med fremtidige krav og
forventninger til, at lederen skal udøve faglig ledelse for at sikre pædagogisk udvikling og kvalitet, herunder brug af redskaber som sprogvurderinger og pædagogiske læreplaner. Mål og succeskriterierne for styrket fokus på det pædagogiske arbejde og udviklingen fremgår af Tabel 4-1
nedenfor.
Tabel 4-1: Mål og succeskriterier for styrket fokus på det pædagogiske arbejde og udvikling af børnehusene
Mål
Mål 1:
At skabe endnu bedre dagtilbud for børn
og forældre gennem
et styrket fokus på
det pædagogiske arbejde og udvikling i
børnehusene.

4.1

Succeskriterier områdeledelse

Succeskriterier netværksledelse

Belyses i
afsnit…

Områdelederen aflaster børnehuslederne, så lederne frigøres til mere
pædagogisk ledelse i det enkelte
børnehus.

Lederne i netværket aflaster hinanden, så de hver især frigøres til
mere pædagogisk ledelse i det
enkelte dagtilbud.

4.1

Samarbejdet i det strategiske ledelsesteam skaber et større fokus på
fælles, tværgående, pædagogiske
udviklingsprojekter.

Samarbejdet i netværket skaber
et større fokus på fælles, tværgående, pædagogiske udviklingsprojekter.

4.2

Den pædagogiske faglighed styrkes
gennem fælles, målrettet kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.

Den pædagogiske faglighed styrkes gennem fælles, målrettet
kompetenceudvikling for ledere og
medarbejdere.

4.3

Børnene får et bedre og mere
mangfoldigt tilbud, dels ved fælles
pædagogiske aktiviteter, dels ved
at udnytte faglige kompetencer på
tværs af husene.

Børnene får et bedre og mere
mangfoldigt tilbud, dels ved fælles
pædagogiske aktiviteter, dels ved
at udnytte faglige kompetencer på
tværs af dagtilbuddene.

4.4

Aflastning af lederen
Ser vi nærmere på en af de helt centrale målsætninger for ledelsesforsøgene i Lyngby-Taarbæk
Kommune om, at en ny ledelsesform skulle medføre, at der kom større fokus på og mere tid til
pædagogisk ledelse, så tegner der sig et billede af, at det ikke nødvendigvis er sket. Der kan dog
konstateres en forskel mellem områdeledelse og netværksledelse.
Den anvendte tid på pædagogisk ledelse i netværksledelse og områdeledelse er relativt ensartet,
men der er dog en tendens til, at ledere i netværk oplever, at de anvender mere tid på pædagogisk ledelse end ledere i områderne. Forskellen er dog ikke markant.
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Tabel 4-2: Hvor meget af din ugentlige arbejdstid går under den nye ledelsesstruktur med pædagogisk
ledelse?

Institutionsledere i
netværk

Børnehusledere i
områder

0-5 timer

20 %

36 %

6-10 timer

25 %

27 %

11-15 timer

14 %

9%

16-20 timer

11 %

27 %

21-25 timer

8%

0%

26-30 timer

2%

0%

31 timer eller mere

2%

0%

14 %

0%

100 %

100 %

Ved ikke
I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Interviewene peger på, at der er stor forskel mellem institutionerne og mellem lederne i områderne på, hvordan de prioriterer deres tid. Nogle ledere har været meget opmærksomme i deres
prioritering af tiden og har overladt dele af de administrative opgaver til områdelederen eller har
uddelegeret administrative opgaver til medarbejdere. Det kunne være udarbejdelse af ugeplan,
vikardækning eller telefonbesvarelse, som en souschef eller leder måske tidligere har taget sig
af. Efter Rambølls vurdering peger denne store forskellighed i prioriteringen mellem tiden til administration og pædagogisk ledelse på, at lederne i områderne ikke har fundet en form for, hvordan ledelsestiden skal prioriteres, og hvor de forskellige opgaver skal placeres i den nye ledelsesform. Tvivl om prioritering af tiden er ikke i samme grad tilfældet for netværksledelse.
Der fremgår klart af spørgeskemaundersøgelsen blandt lederne, at lederne i netværkene anvender den samme tid på pædagogisk ledelse, som før forsøgene blev indført. 69 pct. af lederne i
netværk angiver, at de anvender samme tid på pædagogisk ledelse som før. Dette underbygger
konklusionen om, at netværksledelse ikke har haft stor betydning for ledernes prioritering af tiden mellem den pædagogiske ledelse og det administrative arbejde.
Der er sket større ændringer for lederne i områderne, hvor henholdsvis 36 pct. angiver, at de har
mindre tid til pædagogisk ledelse, 9 pct. angiver, at de har mere tid, mens 18 pct. har svaret ved
ikke. I sammenligning med lederne i netværksledelse er det en højere andel af lederne i områderne, der har mindre tid til pædagogisk ledelse.
Tabel 4-3: Hvor meget tid har du til pædagogisk ledelse under den nye ledelsesstruktur sammenlignet
med den tidligere ledelsesstruktur?

Institutionsledere i
netværk

Børnehusledere i
områder

Meget mere tid

0%

0%

Mere tid

3%

9%

Det samme

69 %

36 %

Mindre tid

11 %

18 %

6%

18 %

11 %

18 %

100 %

100 %

Meget mindre tid
Ved ikke
I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)
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At netværkenes ændring af anvendelse af tid på ledelse er mindre markant, kan hænge sammen
med, at institutionerne har bibeholdt souscheferne, og lederne derved har mulighed for aflastning
af administrative opgaver. Netværksledelse har derved ikke haft samme betydning for lederne i
deres prioritering af tid.
Herudover er det et tydeligt resultat af interviewene for begge ledelsesmodeller, at lederne har
brugt meget tid på særligt kompetenceudvikling og møder ’ude af huset’. Noget af dette hænger
sammen med den nye struktur, og oplevelsen er, at der har været ekstra mange aktiviteter i
starten, fordi man skulle have tingene til at falde på plads i den nye struktur. Derudover vurderer
lederne, at de har brugt meget tid på kompetenceudvikling, som ikke har relation til ledelsesforsøget. Dette kan have betydning for, at det ikke har været muligt at omsætte eventuelt reduceret tidsanvendelse på nogle typer af ledelsesopgaver til tid til pædagogisk ledelse.
I forbindelse med ledelsesforsøget er der udarbejdet en beskrivelse af ledelsesopgaver, og hvordan man forventede, at opgaverne blev placeret i henholdsvis netværk og områder. Evalueringen
peger på, at der er sket et relativt stort skift i den type af opgaver, der bliver løst af lederne i
netværkene og lederne i områderne.
Spørgeskemaundersøgelsen (Tabel 4-4) viser, at der er en tydelig tendens til, at flere af ledelsesopgaverne med et tværgående snit som lønpolitik, kontakt til forvaltningen, tværgående budgetstyring etc. bliver varetaget af områdelederen. Det er interessant, at der trods ledelsesforsøgets korte eksistensperiode er sket et så markant skifte i, hvilke opgaver der i områdeledelse ikke længere varetages af den enkelte institutionsleder men er løftet til områdelederniveau. Opgaver vedrørende økonomistyring og ressourceplanlægning (særligt af fælles karakter) samt personalepolitiske forhold er i højere grad rykket til områdelederen. Dette peger på, at der er sket en
reel ændring i placeringen af de ledelsesmæssige opgaver, sådan at områdelederen i højere grad
varetager tværgående ledelsesopgaver. De ledelsesmæssige opgaver har ikke i samme grad ændret placering i netværksmodellen, men der er tendens til, at flere ledelsesmæssige opgaver diskuteres og løses i fællesskab.
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Tabel 4-4: Hvilke af følgende ledelsesopgaver udføres i dag helt eller delvist af ledernetværket/ledelsesteamet, herunder områdelederen? Besvarelser af ledere i netværk

Institutionsledere i netværk
Udføres kun
af netværksholder

Udføres af
institutionsleder
samt
ledernetværk

Udføres kun
af institutionsleder

20 %

34 %

45 %

Lønsumsstyring

0%

0%

Udarbejdelse af
virksomhedsplan

3%

Fastsættelse af mål
for pædagogisk udvikling

I alt

Børnehusledere i områder
I alt

Udføres kun
af områdeleder

Udføres af
børnehusleder samt ledelsesteam,
herunder
områdeleder

Udføres kun
af børnehusleder

100 %

81 %

18 %

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

100 %

29 %

69 %

100 %

0%

36 %

64 %

100 %

3%

31 %

66 %

100 %

0%

27 %

73 %

100 %

Løbende dokumentation og evaluering

0%

29 %

71 %

100 %

0%

18 %

82 %

100 %

Fælles kompetenceudvikling

14 %

74 %

11 %

100 %

9%

82 %

9%

100 %

Ansættelse af nye
medarbejdere

0%

6%

94 %

100 %

0%

0%

100 %

100 %

Arbejdspladsvurdering (APV)

0%

3%

97 %

100 %

0%

9%

91 %

100 %

Forhandling af løn

0%

3%

97 %

100 %

46 %

46 %

9%

100 %

Lønpolitik

0%

6%

94 %

100 %

36 %

46 %

18 %

100 %

Personalepolitik

0%

14 %

86 %

100 %

0%

55 %

46 %

100 %

Tværfagligt samarbejde mellem institutioner/afdelinger

6%

77 %

17 %

100 %

0%

73 %

27 %

100 %

Fælles økonomistyring

3%

14 %

83 %

100 %

46 %

27 %

27 %

100 %

Fælles indkøb

0%

14 %

86 %

100 %

18 %

36 %

46 %

100 %

Fælles vikardækning

0%

9%

91 %

100 %

9%

9%

82 %

100 %

Læreplaner

0%

14 %

86 %

100 %

0%

0%

100 %

100 %

Samarbejde om personaleressourcer

3%

20 %

77 %

100 %

9%

9%

82 %

100 %

Samarbejde med
eksterne aktører (fx
skole, sundhedsplejersker, dagplejere)

0%

43 %

57 %

100 %

9%

18 %

73 %

100 %

Kontakt til forvaltningen

6%

80 %

14 %

100 %

27 %

64 %

9%

100 %

Budgetstyring i forhold til tværgående
opgaver

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Resultaterne i områderne er udtryk for, at der har været meget stor forskel på hvordan de to
områder i ledelsesforsøget har implementeret områdeledelsesmodellen. Interviewene viser således, at det er lykkes at omfordele opgaverne i højere grad i det ene end i det andet område.
Ovennævnte typer af opgaver, som i områdemodellen varetages af områdelederen, varetages i
netværkene af lederen af institutionen eller i fællesskab mellem lederne. Interviewene med institutionsledere i netværk viser, at man primært har arbejde med at udpege ’specialister’, som andre kan trække på i forhold til disse typer af opgaver. Denne tendens var også tydelig i inter-
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viewene, hvor den type af ledelsesopgaver i områderne blev placeret mere entydigt hos områdelederen end hos børnehuslederne. Den entydige, ledelsesmæssige arbejdsdeling var ikke på
samme måde til stede i netværksledelse, men ét af netværkene har udpeget særlige indsatsområder til ledere og souschefer.
Interviewene kan belyse nogle af resultaterne i tabellen yderligere. Kontakt til forvaltningen er
den opgave, som flest institutionsledere i netværk har angivet, løses af netværket i samarbejde
med institutionslederen. Her oplever chefen for dagtilbud og børnesundhed på den anden side, at
den primære kontakt med institutionerne i netværk foregår bilateralt, bl.a. på faste ledermøder.
Til sammenligning opleves kontakten med områderne i højere grad at gå gennem områdelederen.
Samlet set kan det konkluderes, at der i områdeledelse er sket en ændring af de ledelsesmæssige opgaver, sådan at børnehuslederne har fået mere institutionsnære ledelsesopgaver. Der er
dog ikke en entydig tendens til, at lederne, hverken i områdeledelse eller netværksledelse, har
fået mere tid til pædagogisk ledelse jf. Tabel 4-3 ovenfor.
Samlet set vurderer Rambøll, at områdemodellen mest klart giver mulighed for at udskille ledelsesmæssige og administrative opgaver, som kan aflaste lederne af børnehusene. Samtidig viser
evalueringen, at det for begge ledelsesmodeller er en udfordring at omsætte den sparede tid til
pædagogisk ledelse. Rambøll vurderer, at dette dels er et udtryk for, at det tager tid at implementere en ny ledelsesstruktur i form møder, kompetenceudvikling mv., og at der fremadrettet
kan være et potentiale for at omsætte sparet tid til tid til pædagogisk ledelse. Rambøll vurderer
dog også, at det kræver et særskilt fokus, hvis det skal lykkes at omsætte sparet tid til pædagogisk ledelse. Dette gælder for begge ledelsesformer.
Erfaringerne fra Lyngby-Taarbæk Kommune ligner således erfaringerne fra andre kommune,
hvad angår det forhold, at områdelederen i højere grad varetager tværgående ledelsesopgaver
og muligheder for tværgående prioritering. Der er også en tendens til, at lederne i både områderne og netværk kan trække på og udnytte hinandens forskellige kompetencer, men dette har
endnu ikke entydigt ført til en styrkelse af den pædagogiske ledelse i ledelsesforsøgenes eksistensperiode.
4.2

Tværgående pædagogiske projekter
Erfaringer med tværgående, pædagogiske aktiviteter eller projekter er relativt begrænsede i de
to ledelsesformer. Der er også forskelle mellem de forskellige netværk og områder samt institutioner. Nogle områder/netværk og institutioner har arbejdet mere intenst med tværgående, pædagogiske aktiviteter eller projekter, mens andre endnu ikke har haft erfaringer på dette område. I
udgangspunktet har alle områder og netværk arbejdet med tværgående, pædagogiske projekter,
men der er forskel på, hvad der er blevet arbejdet med og i hvilket omfang.
Dette fremgår da også af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen. Langt hovedparten (86
pct. netværk, 82 pct. for områdeledere) har haft erfaringer med tværgående aktiviteter eller projekter (jf. Tabel 4-5), men det er forholdsvis få aktiviteter, der har været iværksat (jf. Tabel 4-6).
Der har været iværksat færrest tværgående aktiviteter i områderne, men interviewene viser, at
der er forskel på de to områder. Det ene område har arbejdet mere indgående med de fælles,
pædagogiske projekter, ved at der både har været aktiviteter rettet mod personalet og aktiviteter med børnene som fælles omdrejningspunkt.
Tabel 4-5: Er der iværksat fælles, pædagogiske udviklingsprojekter i netværket/området, mens ledelsesforsøget har stået på?

Institutionsledere i netværk
Ja

Børnehusledere i områder

86 %

82 %

Nej

9%

18 %

Ved ikke

6%

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)
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Tabel 4-6: Hvor mange fælles udviklingsprojekter er igangsat i netværket/området, mens ledelsesforsøget har stået på?

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i områder

Et enkelt udviklingsprojekt

13 %

70 %

To

37 %

10 %

Tre

33 %

0%

Fire

10 %

0%

Fem eller flere udviklingsprojekter

7%

0%

Ved ikke

0%

20 %

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Note: Spørgsmålet stilles kun, såfremt der svares ja til forrige spørgsmål.
Ledere i netværk (N=30), Ledere i områder (N=10)

Interviewene blandt medarbejdere og ledere viser, at de pædagogiske udviklingsprojekter har
varierende karakter. I netværkene har der været aktiviteter omkring "Sangens dag”, ligesom
nogle også har deltaget i en aktivitetsdag med OL for børn. Endeligt har nogle af institutionerne
også har deltaget i forskellige fællesaktiviteter med børn sammen med andre institutioner. I det
ene område har der været gennemført pædagogiske udviklingsdage, hvor omdrejningspunktet
har været fælles, pædagogiske projekter under ledelsesforsøget. I det andet området har der
været arbejdet med tværfaglige projekter, eksempelvis i form af fælles ekskursioner med børnene, og der har været gennemført ét større projekt (frilandsprojektet). Dette projekt har ifølge ledere og medarbejdere været meget positivt.
Det er Rambølls vurdering, at trods det forhold, at der har været igangsat projekter i de to ledelsesformer, så er erfaringerne relativt begrænsede, og der tegner sig ikke et entydigt billede af,
hvilke af de to ledelsesformer der bedst formår at arbejde målrettet med styrkelse af det tværgående, pædagogiske arbejde. Der er imidlertid stor opbakning både i netværkene og områderne
til mulighederne for at arbejde med pædagogiske projekter på tværs af institutionerne.
Det kan konkluderes, at arbejdet med de pædagogiske projekter er relativt begrænset, og det er
Rambølls vurdering, at potentialet ved begge ledelsesformer ikke er realiseret i sit fulde omfang 14.
4.3

Kompetenceudvikling
I forbindelse med ledelsesforsøget har der været iværksat et kompetenceudviklingsforløb for alle
institutions- og børnehusledere. Forløbet har været iværksat centralt af forvaltningen med henblik på at understøtte implementering af ledelsesmodellerne.
Ser man på børnehus- og institutionsledernes vurdering af, om der er igangsat fælles kompetenceudvikling i netværket eller området for lederne, er der da også en stort flertal, der svarer bekræftende på dette.

14

Som eksempel på pædagogiske projekter i andre kommuner kan nævnes tværinstitutionelt arbejde med sprogvejledning eller ind-

skoling, der gennemføres i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har organiseret institutionerne i dagtilbud, der svarer til områdeledelse i Lyngby-Taarbæk Kommune.
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Tabel 4-7: Er der igangsat fælles kompetenceudvikling i netværket/området for lederne?

Institutionsledere i netværk
Ja

Børnehusledere i områder

91 %

64 %

Nej

9%

36 %

Ved ikke

0%

0%

100 %

0%

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Interviewene viser, at det netop er det fælles iværksatte kompetenceudviklingsforløb, som flere
hæfter sig ved. Rambøll vurderer, at resultaterne i Tabel 4-7 derfor i vid udstrækning er et udtryk for, at lederne har deltaget i dette forløb. Interviewene viser samtidig, at der også er arrangeret fælles dage for ledere mv.
I forlængelse heraf viser Tabel 4-8, at der også er iværksat kompetenceudvikling for medarbejderne i de fleste institutioner og børnehuse i både områder og netværk.
Tabel 4-8: Er der igangsat fælles kompetenceudvikling i netværket/området for medarbejderne?

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i områder

Ja

86 %

91 %

Nej

14 %

9%

0%

0%

100 %

100 %

Ved ikke
I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Samlet set vurderer Rambøll, at det ikke kan konkluderes entydigt om den ene eller den anden
ledelsesform er bedre til at sikre den tværgående kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.
4.4

Fælles aktiviteter i områder og netværk
For at belyse succeskriteriet om at skabe fælles aktiviteter på tværs af institutioner og børnehusene er område-, børnehus- og institutionslederne blevet bedt om at angive omfanget af dette.
Resultaterne viser, at der har været afholdt fælles, pædagogiske aktiviteter mellem institutioner
(100 pct. for netværk, 73 pct. for områder).
Tabel 4-9: Har din(e) institution(er)/dit børnehus afholdt fælles pædagogiske aktiviteter med andre institutioner/børnehuse inden for netværket/området?

Institutionsledere i netværk
Ja

Børnehusledere i områder

100 %

73 %

Nej

0%

27 %

Ved ikke

0%

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)
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Interviewene viser, at nogle aktiviteter har været iværksat af netværket eller området, men det
også typisk at, at aktiviteterne har været initieret af de enkelte institutioner i samarbejde, og at
der således ikke nødvendigvis har været et samlet, tværgående samarbejde i hele området eller
netværket. Det typiske har således været, at institutioner er fundet sammen og har gennemført
aktiviteter i fællesskab. Det kan være i form af, at man er taget på besøg hos hinanden eller har
haft fælles ture ud af huset. Som det også fremgår af tabellen nedenfor, så er omfanget af aktiviteterne relativt begrænset, men der er dog en tendens til, at de pædagogiske aktiviteter gennemføres hyppigere i netværksledelse. I den sammenhæng viser interviewene dog, at der særligt
har været fokus på enkeltstående aktiviteter eller korte forløb, mens et af områderne har iværksat ét større forløb. Det er derfor vanskeligt at sammenligne udbredelsen af tværgående aktiviteter mellem områder og netværk.
Tabel 4-10: Hvor ofte har din(e) institution(er)/dit børnehus afholdt fælles, pædagogiske aktiviteter
med andre institutioner/børnehuse inden for netværket/området?

Hyppighed af fælles pædagogiske aktiviteter
Cirka en gang om ugen eller oftere

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i områder

3%

0%

Cirka en gang om måneden

20 %

13 %

Cirka en gang i kvartalet

34 %

50 %

Cirka en gang hvert halve år

31 %

25 %

Cirka en gang om året eller sjældnere

11 %

13 %

0%

0%

100 %

100 %

Ved ikke
I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Note: Spørgsmålet stilles kun, såfremt der svares ja til forrige spørgsmål.
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=8)

Det er Rambølls overordnede vurdering, at de fælles, pædagogiske aktiviteter ikke har en form,
så man kan tale om en ændring af pædagogisk praksis. Der har været nogle aktiviteter i løbet af
forsøgsperioden, men det har endnu ikke taget en form, hvor man kan tale om, at der tænkes i
fælles, pædagogiske tiltag inden for et netværk eller områder. Initiativet kommer ganske vist fra
institutionslederne, men der er ikke tale om en overordnet, ledelsesmæssig prioritering ud fra en
pædagogisk vurdering af indsatsområder. Det skal dog nævnes, at et af områderne har været
mere systematisk i dets tilgang.
4.5

Erfaringer fra andre kommuner
De kommunale erfaringer med områdeledelse i forhold til at styrke det pædagogiske arbejde er
blandede, dog fortrinsvis positive. Væksthus For Ledelse (2007) konkluderer, at områdeledelse
giver mulighed for en forbedret faglig bæredygtighed, da der i kraft af en arbejdsdeling med områdelederen kan frigøres tid til pædagogisk ledelse hos den daglige leder15. I den sammenhæng
skal dog nævnes, at rapportens konklusioner bygger på svar fra spørgeskemaundersøgelser, og
det således er uklart, hvor meget kommunernes svar bygger på reelle økonomiske beregninger.
Dertil kommer, at området kan fungere som forum for faglig sparring mellem daginstitutionsledere, der kan bruge faglige ideer og værktøjer ude i institutionerne. Erfaringer peger dog også på,
at en klar rolle- og opgavefordeling mellem områdeleder og daginstitutionsleder er en stor udfordring for områdeledelse i relation til at sikre et styrket fokus på det pædagogiske arbejde er.
Evalueringer af områdeledelse i Høje-Taastrup Kommune og Fredericia Kommune viser for eksempel, at nogle daginstitutionsledere savner en klarere opgavefordeling til områdelederen og
har svært ved at se, hvordan de aflastes i det administrative arbejde16. I evalueringen fra Høje-
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Væksthus For Ledelse (2007): Ledelse af dagtilbud under forandring — En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på

dagtilbudsområdet. s. 41
16

Høje-Taastrup Kommune (2008): Slutevaluering af områdeledelsesstruktur på daginstitutionsområdet. P. 12-13 og Schmidt, Søren

(2009): Evaluering af områdeledelsesforsøget på dagtilbudsområdet i Fredericia Kommune. Professionshøjskolen UCC. s. 11
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Taastrup Kommune vurderes det, at dette hænger sammen med en sideløbende ekstra-mængde
af centralt bestemte krav i form af fx pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger og sprogvurderinger17. Projektrapporten om kvalitet i områdeledelse nævner også en uklar kompetenceog ansvarsfordeling mellem områdeledere og dagtilbudsleder som en central barriere for vellykket områdeledelse. Rapporten anbefaler, at der aftales en formel kompetenceafklaring mellem
områdeleder og dagtilbudsleder, og at der derudover opstilles principper for kompetenceforhold,
der hvor der ikke er klare snitflader mellem opgaverne (fx økonomi, ansvar og kompetence følges ad)18. Ifølge projektrapporten er det dog stadig op til områdelederen at udfylde det ledelsesrum, som altid vil være til forhandling i moderne organisationer. Nogle steder er erfaringen således, at tvivl om ansvar og kompetence medfører passivitet hos områdelederen19.
De kommunale erfaringer med netværksledelse i forhold til at styrke fokus på det pædagogiske
arbejde tyder på, at det forpligtende ledernetværk kan styrke den pædagogiske ledelse ved, at
daginstitutionslederen får mulighed for ar sparre med andre ledere om konkrete faglige problemstillinger20. Væksthus For Ledelse konkluderer, at flere respondenter fremhæver, at forudsætningerne for sparring og samarbejde er særligt gunstige under netværksledelse, fordi det bygger på
princippet om ligeværd og selvorganisering21. Udfordringer for netværksledelse i forhold til at
styrke det pædagogiske arbejde er omvendt, at principperne om ligeværd og selvorganisering
forudsætter, at der kan opnås enighed om arbejdsdeling for at der kan ske en aflastning af lederen.22
Tabel 4-11: Erfaringer fra andre kommuner i relation til at styrke det pædagogiske arbejde og udvikling

Områdeledelse
Positive erfaringer

Kan medføre mere tid til pædagogisk
arbejde, idet områdeleder aflaster den
daglige leder i administrative og strategiske ledelsesopgaver.
Bedre pædagogisk ledelse som følge af
faglig sparring med team og områdeleder.

Negative erfaringer

4.6

Erfaringer tyder på, at den daglige leder ikke altid føler sig aflastet, særligt
hvis arbejdsdelingen med områdelederen er eller opleves som uklar.

Netværksledelse
Kan medføre bedre pædagogisk ledelse,
fordi daginstitutionsleder kan sparre med
andre ledere.
Organiseringsprincipper om ligeværd og
selvorganisering virker fordrende på samarbejde.
Erfaringer tyder på, at det kan være en
udfordring at indgå aftale om arbejdsdeling som forudsætning for, at der kan ske
en aflastning af lederen.

Delkonklusion
I forhold til målet om at skabe styrket fokus på det pædagogiske arbejde og udvikling i børnehusene, er det Rambølls vurdering, at ledelsesforsøgene ikke har medført, at der er frigivet mere
tid til pædagogisk ledelse. Det er Rambølls vurdering, at ledelsesforsøget i områdeledelse har
medført, at de tværgående og strategiske ledelsesopgaver generelt er flyttet til områdelederen,
mens lederne har bibeholdt de mere institutionsnære ledelsesopgaver. Dette svarer til erfaringerne fra andre kommuner, der har arbejdet med områdeledelse. Samme ændringer er ikke sket
i netværkene. En del af forklaringen på, at det ikke i højere grad er lykkes at omsætte omflytningen af opgaver til tid til pædagogisk ledelse, er, at der både som en del af og parallelt med ledelsesforsøget er iværksat bl.a. kompetenceudviklingsforløb og andre fælles aktiviteterne for lederne. Den korte tidshorisont for implementering af ledelsesmodellerne er ligeledes en del af forklaringen.
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Høje-Taastrup Kommune (2008): Slutevaluering af områdeledelsesstruktur på daginstitutionsområdet. s. 6
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Andersen, John, Søren Gundelach & Kjeld Rasmussen (2008): Kvalitet i områdeledelsen af daginstitutioner. Aarhus: UdviklingsFo-

rum. s. 45-50
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Andersen, John, Søren Gundelach & Kjeld Rasmussen (2008): Kvalitet i områdeledelsen af daginstitutioner. Aarhus: UdviklingsFo-

rum. s. 45-50
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Væksthus For Ledelse (2007): Ledelse af dagtilbud under forandring — En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på

dagtilbudsområdet. s. 37
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Det tager tid at implementere en ny ledelsesstruktur i form møder, kompetenceudvikling mv.,
men Rambøll vurderer, at der fremadrettet kan være et potentiale for at omsætte sparet tid til tid
til pædagogisk ledelse. Rambøll vurderer dog også, at det kræver et særskilt fokus, hvis det skal
lykkes at omsætte sparet tid til pædagogisk ledelse.
Der er gennemført en række fælles projekter og tiltag, som har virket befordrende for samarbejdet og de fælles løsninger, men det er Rambølls vurdering, at der hverken er sket et pædagogisk
løft af indsatsen eller skabt større faglighed gennem de fælles tiltag som et generelt billede. Den
korte levetid for forsøgene kan være forklaringen på, at dette mål ikke er nået, da andre kommuner har oplevet et pædagogisk løft gennem fælles tiltag. Der er således et uudnyttet potentiale i begge ledelsesformer og en generel opbakning til at arbejde mere systematisk sammen på
tværs af institutioner.
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5.

MÅL 2: PROFESSIONALISERING AF LEDELSEN
Målet om professionalisering af ledelsen handler grundlæggende om at sikre bedre rammer for
ledelse gennem sparring, fælles lederudvikling og en hensigtsmæssig fordeling af ledelsesrollen.
Til den professionelle ledelse hører også arbejdet i bestyrelse og MED-udvalg. Mål og succeskriterierne for professionalisering af ledelsen er udfoldet i Tabel 5-1 nedenfor.
Netop professionalisering af ledelsen er den målsætning, som lederne har tillagt størst fokus under ledelsesforsøget. I forbindelse med midtvejsseminaret om ledelsesforsøget var det således
dette mål, som et stort flertal af institutions- og børnehuslederne samt souscheferne pegede på
som det vigtigste.
Kapitlet om fremtidige krav til dagtilbudsledere viser, at der vil blive flere og anderledes krav til
lederrollen fremover. Samtidige øgede krav om bl.a. personaleledelse, ledelse i forhold til systematisk kvalitetsudvikling, effektivisering og tværfagligt samarbejde er blandt de forhold, som kan
forventes at sætte ledelsesrollen under pres og resultere i indførelse af nye ledelsesmodeller for
at imødekomme dette.
Tabel 5-1: Mål og succeskriterier for professionalisering af ledelsen
Mål
MÅL 2:
Professionalisering
af ledelsen af dagtilbuddene med mulighed for et mere strategisk lederfællesskab og en målrettet, faglig udvikling.

Succeskriterier områdeledelse

Succeskriterier netværksledelse

Bedre ledelsesmæssig sparring af
den enkelte leder, dels i ledelsesteamet, dels ved en tættere ledelse.

Bedre ledelsesmæssig sparring af
den enkelte leder i netværket.

Målrettet udvikling af lederrollen
ved at bruge ledelsesteamet som
arena for kompetenceudvikling og
videndeling.

Målrettet udvikling af lederrollen
ved at bruge netværket som arena
for kompetenceudvikling og videndeling.

Større kvalitet i den samlede ledelse (større fokusering i ledelsesopgaven), fordi den todelte ledelse i
områdeledelserne skaber en klar
arbejdsdeling og specialisering.

Større kvalitet i den samlede ledelse (større fokusering i ledelsesopgaven), fordi arbejdsdeling på
tværs af dagtilbuddene udnytter ledernes forskellige kompetencer og
muliggør specialisering.

Bedre løsning af konkrete, ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen via koordination, gensidig videndeling og en klar ansvarsfordeling.

Bedre løsning af konkrete, ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen via koordination, gensidig videndeling og en klar ansvarsfordeling.

Øget medarbejdertrivsel som følge
af et større fokus på den pædagogiske ledelse og øget samarbejde på
tværs af børnehuse.

Øget medarbejdertrivsel som følge
af et større fokus på den pædagogiske ledelse og øget samarbejde på
tværs af dagtilbud.

Den fælles bestyrelse giver et strategisk løft af arbejdet i forældrebestyrelsen, samtidig med at den nære indflydelse bevares i forældrerådene.

-

Gennem det fælles, lokale MEDudvalg sikres en større medarbejderindflydelse på den strategiske
udvikling af området og områdets
børnehuse.

-

Belyses i
afsnit…
5.1

5.2

5.3

29

5.1

Ledelsesmæssig sparring og ledelsesteamet som arena for kompetenceudvikling
Bedre sparring og kompetenceudvikling har været udpeget som vigtige skridt på vejen til en mere professionel ledelse. Overordnet set tegner evalueringen et sammensat billede af, hvordan der
er blevet arbejdet med disse to forhold i områderne og netværkene.
I spørgeskemaundersøgelsen blandt område-, børnehus- og institutionsledere er det belyst, i
hvilken grad lederne under den nye ledelsesstruktur har modtaget ledelsesmæssig sparring – for
lederne i netværk fra de øvrige institutionsledere i netværket, og for lederne i områder fra de øvrige børnehusledere og fra områdelederen.
Besvarelserne viser tegn på, at der både i netværk og i områder er ledere, som oplever at have
modtaget meget sparring fra ledelsesteamet. Og tilsvarende er der både i områder og netværk
ledere, der i mindre grad oplever, at dette har fundet sted (jf. Tabel 5-2). Ser man nærmere på
tallene, er der flere ledere i områder (36 pct.) end i netværk (17 pct.), som slet ikke eller i ringe
grad har modtaget sparring fra ledelsesteamet. Tilsvarende er der flere ledere i netværk end i
områder, som i meget høj eller høj grad har modtaget sparring fra ledelsesteamet.
Tabel 5-2: I hvilken grad har du under den nye ledelsesstruktur modtaget sparring på den måde, du løser din ledelsesopgave fra dit ledernetværk/dit ledelsesteam, herunder din områdeleder

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i områder

I meget høj grad

23 %

27 %

I høj grad

26 %

18 %

I nogen grad

31 %

18 %

I ringe grad

11 %

18 %

Slet ikke

6%

18 %

Ved ikke

3%

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Note: Tabellen indeholder udelukkende svar fra ledere i netværk (N=35) og ledere i områder (N=11)

De kvalitative interview tegner samme billede af, at der ikke kan konstateres et tydeligt mønster
i, at ledelsesmæssig sparring foregår i højere grad i områder end i netværk – eller omvendt.
For de to områder gælder, at ledelsesforsøget har været udmøntet meget forskelligt – og at dette
har haft stor betydning for, hvilken rolle områdelederen har spillet, og hvordan lederne har brugt
hinanden. I det ene område har fokus i implementering af områdeledelsesmodellen kort fortalt
været på at anvende hinanden til sparring, og at områdelederen skal spille en rolle som coach og
sparringspartner. Til sammenligning har der i det andet område været større fokus på et fælles,
større kompetenceudviklingsforløb, mens fællesskabet om sparring har været mindre. Dette betyder også, at der i de kvalitative interview var tilsvarende meget tydelige forskelle på oplevelsen
af, om ledelsesteamet har fungeret som sparringspartner.
Ovennævnte forskelle er fremherskende på alle niveauer i de to områder. Både områdeledere og
børnehusledere oplever, at områdelederne har vægtet deres områdelederrolle forskelligt, og at
der samtidig har været forskellige forudsætninger for at skabe lederfællesskab, idet der fra starten har været en del modstand mod områdeledelse i det ene område.
I området med fokus på sparring har man arbejdet med en fast mødestruktur, hvor sparring af
børnehusledere har været et fast punkt på dagsordenen, hvor man har skiftes til at modtage
sparring, og hvor områdelederen har fungeret som coach. Både områdeleder og børnehuslederne
har oplevet dette meget positivt, og at den faste struktur har været afgørende for, at ’dagligdagens travlhed’ ikke er kommet i vejen. Yderligere fremhæves områdelederens rolle og person
som en afgørende faktor af både børnehusledere og -medarbejdere i dette område. Oplevelsen
er, at områdelederens balancering mellem på den ene side at være tydelig og sætte rammer for
at skabe noget fælles og på den anden side at være lyttende og inddragende har fungeret godt.
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Flere af medarbejderne i områderne har ligeledes oplevet, at lederne er blevet løftet af dette og
blevet mere selvsikre og tydelige. Denne oplevelse deles ikke af medarbejderne i det andet område, hvor der er større usikkerhed om områdets funktion, og hvor lederne oplever, at der er
mindre udbytte af fælles møder.
Netværkene er ligeledes kendetegnet ved, at der er meget stor forskel på, hvor meget ’fælles’
der er etableret, som understøtter ledernes sparring af hinanden. Nogle netværk er nået langt,
mens der andre steder ikke er etableret så meget fælles i netværket. Mange steder oplever man,
at det har taget tid at finde ud af, hvad man konkret skal væres fælles om i netværket, herunder
hvordan man skal bruge hinanden. Mens nogle institutionsledere i nogle af netværkene oplever,
at netværket er meget aktivt og er væsentligt i at understøtte lederrollen, oplever andre, at der
er sket meget lidt i netværket, og at der først inden for den seneste korte tid er begyndt at etablere sig et fællesskab om udvikling af lederrollen. Denne opfattelse deles af både souschefer og
medarbejdere i institutioner i netværk, hvor nogle oplever mere tilfredse ledere, mens andre i
andre netværk oplever, at den største ændring er et øget fravær af institutionslederen i det daglige. Blandt de medarbejdere, som har oplevet positive ændringer, kan fremhæves en oplevelse
af, at personalemøderne i institutionen er blevet mere målrettede og faglige og derfor mere udbytterige. Der er således forskel mellem netværkene og deres udmøntning af ledelsesmodellen.
Kendetegnende for sparringen i netværkene er endvidere, at den nogle steder bygger videre på
eksisterende relationer mellem ledere, eksempelvis i samme geografiske område. Netværket kan
have været en anledning til at styrke dette samarbejde, men det er ikke alle steder, at der er
etableret formaliserede strukturer, som sikrer, at alle ledere i netværket modtager sparring.
Et af de spørgsmål, som interviewpersoner hæfter sig meget ved, er souschefernes rolle i dagtilbuddenes ledelse, herunder den rolle souschefen spiller som sparringspartner. Idet der i områdeledelsesmodellen ikke er en souschef i ledelsesteamet i det enkelte børnehus, skal sparringsrollen
for lederen således primært findes i ledelsesteamet i området, herunder områdeledere. Til sammenligning har ledere i netværk ikke mulighed for at sparre med en områdeleder, men de kan til
gengæld sparre med institutionens souschef. De kvalitative interview tegner et billede af, at
souscheferne spiller en positiv rolle som daglig sparringspartner for institutionslederne, som bindeled til og fra medarbejderne. Det er således meget i forhold til de nære ting i institutionen, at
souscheferne agerer sparringspartner. Nogle af lederne i områder oplever således også, at det
kræver en ekstra opmærksomhed på dagligdagen i børnehuset, når der ikke er en souschef.
I et spørgeskema belyses endvidere, hvordan ledernetværket eller ledelsesteamet har fungeret
som arena for ledernes kompetenceudvikling. Resultaterne viser et billede af, at der har været
mest fokus på dette i netværkene. Således er det 60 pct. af institutionslederne i netværk, som
oplever, at dette i høj eller meget høj grad har været tilfældet, mens det tilsvarende blandt ledere i områder er 45 pct.
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Tabel 5-3: I hvilken grad har dit ledernetværk/dit ledelsesteam herunder områdeleder fungeret som
arena for at forbedre dine kompetencer som leder, mens ledelsesforsøget har stået på? (Fx via. programsatte diskussioner, eksterne oplæg mm.)

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i områder

I meget høj grad

26 %

9%

I høj grad

34 %

36 %

I nogen grad

26 %

9%

I ringe grad

11 %

9%

Slet ikke

0%

36 %

Ved ikke

3%

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Note: Tabellen indeholder udelukkende svar fra ledere i netværk (N=35) og ledere i områder (N=11)

Det skal fremhæves, at alle ledere i både netværk og områder har deltaget i kompetenceudviklingsforløb med fokus på samarbejde og teamledelse. Forløbet er igangsat i forbindelse med ledelsesforsøget for at fremme implementeringen af ledelsesmodellerne. Samlet set har der derfor
været et stort fokus på kompetenceudvikling i både områder og netværk.
Rambøll vurderer, at der ikke kan tegnes et entydigt billede af, hvorvidt det er lederne i netværkene eller i områderne, som er blevet understøttet mest med sparring og kompetenceudvikling.
Når det gælder kompetenceudvikling, har der været et stort fokus på dette, både i områder og i
netværk, mens der har været større forskel på, hvor meget sparring har fyldt i ledelsessamarbejdet. Dette gælder i både områder og netværk.
5.2

Større kvalitet i ledelsen og bedre løsning af ledelsesmæssige opgaver gennem ændret
ansvarsfordeling
Som et led i en professionalisering af ledelsesrollen har der været fokus på muligheden for at
specialisere sig i forhold til nogle opgaver og blive aflastet fra andre opgaver. I områderne skal
dette primært ske, ved at områdelederen påtager sig en række ledelsesopgaver. I netværkene
skal det foregå, ved at lederne fordeler opgaverne mellem sig, og som derfor skal finde ud at påtage sig særlige specialiseringer og afgive fokus på andre opgaver.
Tabel 5-4 nedenfor viser, at specialiseringen ser ud til i højere grad at have fundet sted i områderne end i netværkene. Således er det 45 pct. af lederne i netværk, der oplever, at dette har
fundet sted i høj eller meget høj grad. Til sammenligning har 64 pct. af lederne i områder oplevet
dette.
Tabel 5-4: I hvilken grad har den nye ledelsesstruktur medført, at du bliver aflastet i nogle ledelsesopgaver og bedre kan specialisere dig?

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i områder

I høj grad

11 %

9%

I nogen grad

34 %

55 %

I ringe grad

23 %

18 %

Slet ikke

29 %

18 %

Ved ikke

3%

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Note: Tabellen indeholder udelukkende svar fra ledere i netværk (N=35) og ledere i områder (N=11)

De kvalitative interview blandt institutionsledere i netværk indikerer, at en del af forklaringen på
disse tal er tilbageholdenhed blandt lederne i forhold til at afgive (dele af) ledelsesopgaverne.
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Flere ledere fremhæver, at dette er nyt for mange, og at det kan være en tidskrævende proces
at nå til enighed. De kvalitative interview viser, at der er igangsat en proces, hvor der bl.a. er
fordelt nogle ’specialistroller’ i forhold til eksempelvis økonomistyring, it-redskaber osv. Der er
færre eksempler på, at hele opgaver varetages af én person i netværket. Billedet af, at det har
været vanskeligt at afgive opgaver, bekræftes af flere af de interviewede souschefer, som ligeledes har oplevet, at nogle af institutionsledere har været tilbageholdende med dette.
En anden forskel mellem områder og netværk er, at der i områderne har været prioriteret ressourcer inden for områdets samlede ramme til en fælles, administrativ medarbejder, som ligeledes skal hjælpe med at aflaste lederen.
Et væsentligt fokuspunkt i professionalisering af ledelsen har været at opnå en bedre løsning af
konkrete, ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen gennem koordination, videndeling og en klar
ansvarsfordeling.
Område-, børnehus- og netværkslederne er i spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at vurdere, hvorvidt de synes, at ledelsesmæssige udfordringer i dagligdagen bliver løst bedre eller
dårligere under den nye ledelsesstruktur sammenlignet med den tidligere struktur. Tabel 5-5 viser, at lederne i netværk (72 pct.) i højere grad end lederne i områder (45 pct.) synes, at ledelsesmæssige udfordringer bliver løst bedre eller meget bedre end tidligere. De adspurgte områdeledere vurderer, at ledelsesmæssige udfordringer løses meget bedre.
Tabel 5-5: Hvordan synes du generelt, at ledelsesmæssige udfordringer i dagligdag bliver løst under den
nye ledelsesstruktur sammenlignet med den tidligere struktur?

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i områder

Meget bedre

23 %

18 %

Bedre

49 %

27 %

Ingen forskel

20 %

36 %

Dårligere

3%

9%

Meget dårligere

0%

9%

Ved ikke

6%

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

De kvalitative interview viser, at dette resultat hænger tæt sammen med ovenstående vedrørende sparring i forhold til ledelsesrollen. I områderne er det således forskelligt, hvorvidt lederne føler sig støttet af ledelsesteamet, herunder områdelederen, mens lederne i netværk, uanset støtten fra ledernetværket, har souschefen at støtte sig op ad. Dette kan således være blandt årsagerne til, at nogle af lederne i områder oplever, at ledelsesmæssige udfordringer i dagligdagen
nu bliver løst dårligere end tidligere.
I både områder og netværk er der som nævnt ovenfor en oplevelse af, at lederen er blevet mere
fraværende som følge af ledelsesforsøget. Der er imidlertid forskel på, hvordan dette fravær opfattes. I det ene af områderne oplever nogle af medarbejderne, at lederne har været tydelige
omkring ledelsesrollerne, herunder hvordan og hvem der skal løse hvilke opgaver ved fravær etc.
Et eksempel på dette er, hvordan man håndterer sygdom mv. blandt medarbejderne, hvor nogle
oplever, at der er meget klare linjer for dette, således at de tilstedeværende medarbejdere kan
håndtere dette uden problemer. Andre steder nævner medarbejderne, at man eksempelvis skal
gå gennem områdelederen, inden man kan tilkalde en vikar, hvilket opleves som unødigt tungt.
Nogle medarbejdere i områder har således oplevet, at den nye struktur har ført til, at medarbejdergruppen er blevet mere selvledende og har fået øget beslutningskraften, og at der derfor er
mindre behov for at spørge lederen til råds. Disse medarbejdere oplever dette som en positiv udvikling. Flere pointerer i denne sammenhæng, at det ikke kun er antallet af timer, som lederen er
til stede, der er afgørende, men mere lederens tydelighed.
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I den forbindelse er der ligeledes forskel på, hvordan medarbejderne i områder oplever områdelederen. Hvis denne opleves som nærværende, tydelig og en, som man kan have tillid til, opleves
det samlede ledelsesteam ganske naturligt stærkere, end hvis vedkommende opleves som mere
fjern.
På den anden side er der medarbejdere i områder, der har oplevet, at den nye struktur har ført
til et større ledelsesfravær, og at der ikke er en souschef til at tage over.
En lignende udvikling som beskrevet ovenfor med mere selvledende medarbejdere som følge af
en mere tydelig leder, oplever nogle medarbejderne i netværk, hvor lederen ligeledes er mere
fraværende end tidligere.
Samlet set viser evalueringen, at en større aflastning af lederne i områderne end lederne i netværk ikke har ført til, at lederne i højere grad oplever at kunne løse ledelsesmæssige udfordringer. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at institutionslederne i netværkene kan støtte sig
til souscheferne.
Som nævnt har det ligeledes været et succeskriterium for ledelsesforsøget, at det skulle undgås,
at de nye ledelsesstrukturer medførte usikkerhed om ansvarsfordelingen. I spørgeskemaundersøgelsen er område-, børnehus- og institutionsledere blevet spurgt, om der er opgaver, hvor de
er usikre på ansvarsfordelingen.
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Tabel 5-6 nedenfor viser andelen, der har svaret, at de er usikre på ansvarsfordelingen.
Tallene viser, at der for en række opgaver er større usikkerhed blandt børnehuslederne om ansvarsfordelingen i områderne end der er blandt institutionslederne i netværkene – uden at usikkerheden dog er særlig udbredt. For de opgaver, hvor der er usikkerhed, gør dette sig dog gældende blandt relativt få ledere. Typisk er det 2-3 af de 11 børnehusledere i områder, som er i
tvivl ved nogle af opgaverne. Størst usikkerhed er der omkring kontakt til forvaltningen samt
tværfagligt samarbejde mellem afdelinger, fælles indkøb og samarbejde om personaleressourcer.
Der er også eksempler på usikkerhed i netværkene, som dog ikke er lige så stor. Det skal endelig
nævnes, at der blandt de to områdeledere ikke er usikkerhed om ansvarsfordelingen.
Resultaterne skal naturligvis ses i lyset af, at områdemodellen indebærer den største ændring i
forhold til den tidligere fordeling af opgaver, hvorfor muligheden for, at der kan opstå usikkerhed
i en indkøringsfase, er større. Yderligere har netværkene ikke i samme grad som områderne aflastet hinanden, jf. ovenfor, hvilket ligeledes medvirker til, at muligheden for, at der kan opstå
usikkerhed om ansvarsfordelingen, også er større i områder end i netværk.
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Tabel 5-6: Ved du altid, hvilke ledelsesopgaver institutionslederen/ børnehuslederen har ansvar for, og
hvilke opgaver ledernetværket/ledelsesteamet, herunder områdelederen har ansvar for? Andel usikker
på ansvarsfordelingen

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i
områder

Budgetstyring i forhold til tværgående opgaver

3%

18 %

Lønsumsstyring

3%

0%

Udarbejdelse af virksomhedsplan

3%

18 %

Fastsættelse af mål for pædagogisk udvikling

6%

18 %

Løbende dokumentation og evaluering

6%

0%

Fælles kompetenceudvikling

6%

18 %

Ansættelser af nye medarbejdere

0%

0%

Arbejdspladsvurdering (APV)

0%

0%

Forhandling af løn

3%

0%

11 %

0%

Personalepolitik

3%

9%

Tværfagligt samarbejde mellem institutioner/ afdelinger

3%

27 %

Fælles økonomistyring

17 %

18 %

Fælles indkøb

11 %

27 %

Fælles vikardækning

11 %

18 %

6%

9%

11 %

27 %

Samarbejde til eksterne aktører (fx skole, sundhedsplejersker, dagplejere)

0%

18 %

Kontakt til forvaltningen

6%

36 %

Andet

0%

0%

Lønpolitik

Læreplaner
Samarbejde om personaleressourcer

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Note: Spørgsmålet gav mulighed for at svare ’er sikker på ansvarsfordelingen’ eller ’er usikker på ansvarsfordelingen’. Tabellen indeholder andel, som har svaret ’er usikker på ansvarsfordelingen’.
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Det skal bemærkes, at datagrundlaget ikke giver mulighed for at belyse succeskriteriet om øget
medarbejdertrivsel, da der ikke er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere.
Samlet set vurderer Rambøll, at der i områderne er sket en større aflastning af børnehuslederne,
end der er sket i netværkene. Dette har samtidig resulteret i, at der eksisterer større usikkerhed
om opgavernes fordeling blandt nogle af børnehuslederne, uden at usikkerheden dog er særlig
udbredt. Yderligere oplever lederne i netværkene bl.a. pga. souscheferne at være bedre i stand
til at løse ledelsesmæssige udfordringer.
5.3

Forældrebestyrelsens og medarbejdernes rolle og indflydelse
Som led i ledelsesforsøget har der været etableret forskellige strukturer for forældrebestyrelserne
og medarbejderudvalgene (MED) i hhv. områder og netværk.
Forældrebestyrelserne i områderne er etableret som en forældrebestyrelse på områdeniveau
(områdebestyrelse), mens der har været etableret et forældreråd for det enkelte børnehus. Områdebestyrelsens rolle er beskrevet som værende at fastsætte de overordnede principper for børnehusenes arbejde og anvendelsen af områdets budget. Områdebestyrelsen har indstillingsret til
kommunen i forbindelse med ansættelse af områdeleder og børnehusleder. Derudover skal om-
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rådebestyrelserne delegere kompetencer til forældrerådene, således at beslutninger træffes på
relevant beslutningsniveau. Områdebestyrelsen sammensættes af én repræsentant for hver af
områdets børnehuse for at sikre, at alle inddrages i udviklingen af området i forsøgsperioden.
Forældrerådenes opgave er primært at inddrage forældrenes perspektiv i arbejdet med drift og
udvikling af egne børnehuse og sikre en lokal dialog og sparring af børnehusenes ledelse. Desuden får forældrerådene til opgave at være høringsorgan for områdebestyrelsen og følge udmøntningen af de pædagogiske principper i børnehuset. Derudover kan forældrerådene løbende tildeles yderligere kompetence af områdebestyrelsen23.
I netværkene har institutionerne fortsat egen forældrebestyrelse.
Strukturerne for forældrerepræsentation er blevet belyst i evalueringen. I spørgeskemaundersøgelsen blandt område-, børnehus- og institutionsledere har lederne vurderet forældrenes indflydelse på strategiske beslutninger i institutionen gennem forældrebestyrelsen. Resultaterne (jf.
Tabel 5-7) viser, at den primære forskel på områderne og netværkene er, at der blandt lederne i
områder er større usikkerhed om spørgsmålet end blandt ledere i netværk. Dette vidner om, at
der blandt nogle ledere hersker usikkerhed om strukturen.
Tabel 5-7: I hvilken grad har forældrene indflydelse på strategiske beslutninger i institutionen gennem
forældrebestyrelsen?

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i områder

I høj grad

37 %

9%

I nogen grad

51 %

46 %

I ringe grad

9%

18 %

Slet ikke

3%

9%

Ved ikke

0%

18 %

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Dette bekræftes delvis i de kvalitative interview med forældrebestyrelsesrepræsentanter, hvor
flere udtaler, at de har været i tvivl om delingen mellem forældrebestyrelsen (områdebestyrelsen) og forældrerådet. Der er dog også flere repræsentanter, som oplever, at der er gjort meget
ud af rolleafklaringen. Et medlem af forældrerådet, som samtidig er repræsenteret i områdebestyrelsen, oplever, at repræsentanten spiller en nøglerolle som bindeled mellem de to bestyrelser, og at meget derfor afhænger af, at repræsentanten formår at udfylde denne rolle på en god
måde.
Når det så er sagt, er der også tilfredshed med områdemodellen blandt en række af forældrerepræsentanterne i forældreråd og områdebestyrelse. Oplevelsen er, at det fungerer fint at skabe
plads til det ’nære arbejde’ i institutionen gennem forældrerådet, ved at fx høringssvar, økonomi
mv. klares af områdebestyrelsen.
Set fra forvaltningsledelsens perspektiv oplever man, at forældrene opnår større indflydelse i områdemodellen. En områdebestyrelse oplever således at have større gennemslagskraft, fx i forbindelse med høringssvar, da områdebestyrelsen repræsenterer et større område.
De interviewede repræsentanter fra forældrebestyrelser i netværk har ikke oplevet de store ændringer. De forholder sig dog til, at de er glade for at være i netværk i stedet for i områder – i
sagens natur uden at have prøvet sidstnævnte.
Tabel 5-8 viser ledernes vurdering af forældrenes indflydelse på de nære forhold i institutionen
gennem forældrebestyrelsen eller forældreråd. Her vurderer lederne i netværk i højere grad end
lederne i områder forældrenes indflydelse som høj eller meget høj.
23

Model for pilotforsøg med områdeledelse, Lyngby-Taarbæk Kommune, notat af 06.06.2010
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Tabel 5-8: I hvilken grad har forældrene indflydelse på de nære forhold i institutionen gennem forældrebestyrelsen eller forældreråd?

Institutionsledere i netværk
I meget høj grad

Børnehusledere i områder

9%

0%

I høj grad

49 %

18 %

I nogen grad

40 %

64 %

3%

9%

I ringe grad
Ved ikke
I alt

0%

9%

100 %

100 %

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Samlet set er det Rambølls vurdering, at der i forsøgsperioden ikke har været nævneværdig forskel på forældrenes indflydelse på overordnede strategiske beslutninger i området. Når det gælder indflydelse på nære forhold i institutionen, har forældrene haft større indflydelse i netværk.
I forsøgsperioden har der tilsvarende været en forskellig model for medarbejdernes indflydelse
gennem MED-udvalg i henholdsvis område- og netværksledelsesmodellen. Tabel 5-9 viser ledernes vurdering af medarbejdernes indflydelse på den langsigtede og strategiske udvikling i hele
området eller netværket gennem MED-strukturen. Tilsvarende viser Tabel 5-10 nedenfor ledernes
vurdering af medarbejdernes indflydelse på den langsigtede og strategiske udvikling i institutionen gennem MED-strukturen.
Tabel 5-9: I hvilken grad har medarbejderne indflydelse på den langsigtede og strategiske udvikling i hele området/netværket gennem MED-udvalgene/personalemøder med MED-status?

Institutionsledere i netværk
I meget høj grad

Børnehusledere i områder

0%

0%

I høj grad

26 %

46 %

I nogen grad

29 %

46 %

I ringe grad

34 %

9%

Slet ikke

6%

0%

Ved ikke

6%

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Resultaterne tyder på, at medarbejdernes indflydelse på udviklingen er større i områder end i
netværk, mens der omvendt er større indflydelse på udviklingen i institutionen i netværk end i
områder. De kvalitative interview viser yderligere, at der blandt medarbejderne i både netværk
og områder eksisterer usikkerhed om MED-strukturen. Flere af de interviewede er således ikke
klar over organiseringen, og hvad der tages stilling til i MED-strukturen.
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Tabel 5-10: I hvilken grad har medarbejderne indflydelse på den langsigtede og strategiske udvikling i
institutionen gennem MED-udvalgene/personalemøder med MED-status?

Institutionsledere i netværk
I meget høj grad

Børnehusledere i områder

9%

0%

I høj grad

60 %

46 %

I nogen grad

20 %

36 %

I ringe grad

6%

9%

Ved ikke

6%

9%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

5.4

Erfaringer fra andre kommuner
De hidtidige erfaringer fra andre kommuner med områdeledelse i forhold til at professionalisere
ledelsen er overvejende positive. Igen er ledelsesteamet i områderne et centralt omdrejningspunkt, da ledelsesteamet, herunder områdelederen, kan danne udgangspunkt for ledelsesfaglige
diskussioner. Væksthus For Ledelse finder, at områdelederen får bedre mulighed for at udøve
strategisk ledelse, da vedkommende får et større overblik over området og dermed bedre forudsætninger for at agere langsigtet24. Evalueringen af områdeledelse i Fredericia Kommune viser
desuden, at områdelederen kommer tættere på og får en større forståelse for de strategiske beslutninger hos forvaltningen og kommunalbestyrelsen, hvorved politik og praksis ude i daginstitutionerne hænger bedre sammen25. Ligeledes viser en tilsvarende undersøgelse fra Høje-Taastrup
Kommune, at medarbejderne vurderer deres indflydelse på de strategiske beslutninger via MEDudvalget som større end under den tidligere institutionsledermodel26. Projektrapporten om kvalitet i områdeledelse lægger netop vægt på, at samarbejdet i ledelsesteamet er af afgørende betydning for områdemodellens succes. Rapporten anbefaler, at man grundigt overvejer sammensætning, organisering, kommunikationsveje og typen af samarbejdsrelationer i ledelsesteamet 27.
Ifølge evalueringen fra Fredericia Kommune er det en udfordring for områdeledelsesmodellen i
forhold til professionel ledelse, at holdningerne til det nye indhold i ledelsesrollen for daginstitutionsledere ikke er helt entydige. Mange er glade for at udskille økonomiske og administrative opgaver fra den daglige ledelse, mens enkelte foretrækker en bred lederrolle, hvor administration
og økonomi er en central del af ledelsesopgaven28. Derudover viser samme evaluering, at det kan
være svært at engagere forældre i områdebestyrelsen, da de ofte hellere vil agere tæt på den lokale institution i form af forældrerådene29.
Erfaringerne med netværksledelse viser, at denne ledelsesmodel rummer muligheder for en professionalisering af ledelse og skabelse af et strategisk ledelsesfællesskab via ledernetværket. Det
er igen den ledelsesfaglige sparring i de forpligtende netværk, der danner grundlag for en professionalisering af ledelse30. En udfordring kan være, at principperne om ligeværd og selvorganisering kan gøre det svært at blive enige om fælles mål og en klar arbejdsdeling mellem lederne i
netværket31. Ifølge Væksthus for Ledelse er den såkaldte ledelsesmæssige bæredygtighed en
24

Væksthus For Ledelse (2007): Ledelse af dagtilbud under forandring — En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på

dagtilbudsområdet. s. 41
25

Schmidt, Søren (2009): Evaluering af områdeledelsesforsøget på dagtilbudsområdet i Fredericia Kommune. Professionshøjskolen

UCC. s. 20
26
27

Høje-Taastrup Kommune (2008): Slutevaluering af områdeledelsesstruktur på daginstitutionsområdet. s. 10-11
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yderligere udfordring ved modellen. I dette ligger bl.a. en bekymring for, at ledere i små institutioner, som i højere grad er deltidsledere, grundlæggende ikke får bedre ressourcemæssige vilkår
for at udøve ledelse. Under netværksledelse fortsætter institutionerne således som selvstændige
enheder med egen institutionsleder, og netværksmodellen ændrer dermed ikke formelt på ledelsesindholdet, udover hvad der aftales i ledernetværket på formel eller uformel basis 32
Tabel 5-11: Erfaringer fra andre kommuner i relation til at professionalisere ledelsen

Områdeledelse
Positive erfaringer

Den daglige leder opnår sparring på ledelsesfaglige problemstillinger fra ledelsestemaet, herunder områdelederen.

Netværksledelse
Den daglige leder opnår sparring på ledelsesfaglige problemstillinger fra ledernetværk

Områdelederen får et mere overordnet
ledelsesperspektiv og derved bedre
forudsætninger for strategisk ledelse.
Negative erfaringer

Nogle daginstitutionsledere oplever det
som et problem, at den samlede ledelsesopgave bliver mindre bred, da økonomi og administration fylder mindre.

Det kan være vanskeligt at blive enige
om fælles mål og indgå en klar arbejdsdeling.
I små institutioner kan den ledelsesfaglige bæredygtighed være udfordret, fordi
en begrænset institutionsstørrelse og en
begrænset mængde af ledelsesopgaver
kan udgøre en barriere mod professionalisering af ledelse – dette ændrer netværksledelse ikke på.

5.5

Delkonklusion
Øgede krav til dagtilbudsledere kan forventes at resultere i, at der stilles flere og andre krav til
lederrollen fremover, herunder øgede krav til personaleledelse, kvalitetsudvikling, effektivisering
og tværfagligt samarbejde. Kravene kan forventes at resultere i, at nye ledelsesmodeller indførelses for at imødekomme disse.
Ser man på, hvordan hhv. område- og netværksledelse har medvirket til at understøtte en øget
professionalisering af ledelsen, vurderer Rambøll, at der ikke kan tegnes et entydigt billede af,
hvorvidt lederne er blevet understøttet mest med sparring og kompetenceudvikling i netværkene
eller i områderne. Når det gælder kompetenceudvikling har der været stort fokus på dette både i
områder og i netværk, mens der har været større forskel på, hvor meget sparring har fyldt i ledelsessamarbejdet. Dette gælder i både områder og netværk. Erfaringer fra andre kommuner tyder på, at både område- og netværksledelse kan medvirke til at fremme ledelsesmæssig sparring. Med områdeledelse kan opnås et mere overordnet og strategisk perspektiv i sparringen,
mens netværksmodellen med en souschef har sin styrke i sparring af lederen i forhold til de nære
forhold i institutionen.
I forhold til målsætningen om at flytte opgaver væk fra de daglige ledere vurderer Rambøll, at
dette i højere grad er sket i områderne end i netværkene. Dette har dog samtidig resulteret i, at
der eksisterer større usikkerhed om opgavernes fordeling blandt børnehuslederne i områderne
end i netværkene - uden at usikkerheden dog er særlig udbredt. Erfaringer med usikkerhed om
opgavernes fordeling kan genkendes i andre kommuner, der har indført områdeledelse. Usikkerheden om opgavefordelingen skal dog også ses i forhold til, at områdemodellen indebærer de
største ændringer af ledelsesopgaver i forhold til tidligere, ligesom netværkene i mindre grad end
områderne har formået at flytte opgaver, så de løses i fællesskab. Begge dele betyder alt andet
lige mindre usikkerhed om opgavefordelingen.
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Yderligere viser erfaringerne fra andre kommuner, at sammensætningen af ledelsesteamet er afgørende, og at rekruttering og sammensætningen af lederne derfor er afgørende for, at modellen
kan fungere.
Endelig er det Rambølls vurdering, at der i forsøgsperioden ikke har været nævneværdig forskel
på forældrenes indflydelse på overordnede, strategiske beslutninger i områder og i netværk, eller
på forældrenes indflydelse på ’de nære forhold’ i institutionen. Dog er det vigtigt at bemærke, at
evalueringen viser, at flere forældre oplever, at delingen mellem det ’nære arbejde’ i institutionen
i forældrerådet og det mere strategiske arbejde i forældrebestyrelsen i områdemodellen fungerer
godt og giver et mere entydigt fokus på de forskellige opgaver for henholdsvis forældreråd og
forældrebestyrelsen. Der er dog behov for en yderligere præcis afgræsning af opgaverne og
kommunikation til forældre for at få strukturen til at fungere fremadrettet.
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6.

MÅL 3: BEDRE OVERORDNET STYRING OG EN BEDRE
UDNYTTELSE AF RESSOURCER
I forbindelse med ledelsesforsøget har der været formuleret tre succeskriterier om, at ledelsesmodellerne skal understøtte bedre styring og ressourceudnyttelse af dagtilbuddene. Jf. afsnittet
om fremtidens krav til dagtilbud, kan det forventes at der fremover vil være stort fokus på netop
effektiviseringer – samtidig med at der vil være krav til fortsat faglig udvikling. Dette stiller krav
om at dagtilbudsledelsen skal formå at agere strategisk og innovativt, hvis det skal lykkes at leve
op til disse mål.
Tabel 6-1 nedenfor viser målene og succeskriterierne i forhold til en bedre overordnet styring og
bedre ressourceudnyttelse, som har været formuleret i forbindelse med ledelsesforsøget. Det
fremgår, at målet om bedre overordnet styring fokuserer på de muligheder, der ligger i fælles
opgaveløsning og tværgående prioriteringer samt en mere hensigtsmæssig placering af administrative og styringsmæssige opgaver.
Tabel 6-1: Mål og succeskriterier for bedre overordnet styring og en bedre udnyttelse af ressourcer
Mål
Mål 3:
Bedre overordnet
styring og en bedre
udnyttelse af det
ressourcemæssige
råderum (økonomi,
tid, kompetencer),
som sikrer, at udfordringerne på dagtilbudsområdet håndteres.

6.1

Succeskriterier

Succeskriterier

områdeledelse

netværksledelse

Belyses i afsnit…

Fælles løsning af en række opgaver og tværgående prioriteringer giver en bedre udnyttelse
af ressourcerne og muliggør
stordriftsfordele.

Fælles løsning af en række
opgaver og tværgående prioriteringer giver en bedre udnyttelse af ressourcerne og muliggør stordriftsfordele.

6.1

Styrkelsen af ledelsen sikrer, at
dagtilbuddene er økonomisk,
fagligt, administrativt og ledelsesmæssigt bæredygtige.

Styrkelsen af ledelsen sikrer,
at dagtilbuddene er økonomisk, fagligt, administrativt og
ledelsesmæssigt bæredygtige.

6.2

Mere effektiv og rationel varetagelse af opgaverne, fordi de
administrative og styringsrelaterede opgaver samles hos områdelederen.

Mere effektiv og rationel varetagelse af opgaverne, fordi
administrative og styringsrelaterede opgaver kan samles
hos én leder eller hos en fælles administrativ bistand.

6.2

Fælles løsning af opgaver og ressourceforbrug
Både i forhold til områdeledelse og netværksledelse er der en forventning om, at de to ledelsesformer kan bidrage til at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne på tværs af institutionerne.
Det kan være i form af at udveksle personale, tværgående pædagogisk aktiviteter eller løsning af
administrative opgaver på tværs af institutionerne. I områdemodellen er der formelt en mere
entydig ansvarsplacering hos områdelederen i områdeledelse, som er ansvarlig for en bedre ressourceudnyttelse, mens de tværgående løsninger i netværksledelse i højere grad skal findes i
fællesskab.
I spørgeskemaundersøgelsen har vi spurgt til, hvilke typer af opgaver der løses i fællesskab. Som
det fremgår af
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Tabel 6-2, er der i områdeledelse flere af opgaverne, der løses i fællesskab. Dette gælder også
opgaver af mere administrativ karakter, mens der i netværksledelse i højere grad er fælles, pædagogiske aktiviteter.
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Tabel 6-2: Løser din(e) institution(er)/dit børnehus opgaver i fællesskab med andre institutioner/børnehuse inden for netværket/områder på følgende måder? Tabellen angiver den andel, som har
svaret ja til spørgsmålene.

Institutionsledere i netværk
Udveksling af personale

Børnehusledere i områder

9%

36 %

Udveksling af lokaler

51 %

36 %

Fælles pædagogiske aktiviteter

94 %

55 %

Fælles indkøb

9%

27 %

Fælles vedligeholdelse af bygninger

0%

0%

100 %

100 %

Andet

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Tendenserne dækker dog over stor forskellighed inden for områderne og netværkene og de enkelte institutioner. Et af netværkene har eksempelvis arbejdet med udveksling af medarbejdere i
spidsbelastningsperioder og begyndende etablering af en egentligt fælles vikarordning, mens andre netværk ikke er nået nær så langt i den fælles opgaveløsning.
Denne forskellighed gør sig også gældende for de to områder, hvor det ene område (qua deres
prioritering af arbejdet med målet) har haft flere erfaringer med udveksling af personale og fælles aktiviteter på tværs af institutioner.
På baggrund af interviewene viser det sig, at der i forhold til de fælles opgaveløsninger og udveksling af personale i høj grad er tale om potentialer eller ”spirer”, som en af institutionslederne
udtrykker det. Der har været konkrete tiltag, hvor man har afholdt fælles, pædagogiske aktiviteter eller brugt personale hos hinanden, men der er primært stadig tale om enkeltstående tilfælde.
Potentialet er dog til stede, og der er en klar velvilje hos de interviewede, både i områdeledelse
og i netværksledelse, til at styrke og udbygge samarbejdet og de fælles løsninger. Den mest udtalte form for udveksling af ressourcer har været i form af fælles institutionsdækning i sommerferieperioden, hvor der har været en fælles planlægning og fælles udnyttelse af personaleressourcerne. Denne opgave har været pålagt af forvaltningen.
Dialogen i interviewene peger på, at der er en åbenhed over for det at anvende ressourcer på
tværs, særligt i forhold til vikardækning, om end der var forbehold fra dele af medarbejderne og
lederne for en fleksibel ressourceanvendelse som en fast foreteelse, da det også kan få betydning
for den pædagogiske praksis.
Der er ligeledes stor forskel på, hvordan de to områder har valgt at arbejde med målet om bedre
styring og udnyttelse af ressourcerne. Det ene af områderne er nået længere med den fælles
planlægning, og i dette område er der ligeledes udpeget en ansvarlig inden for eksempelvis IT,
økonomi etc. Der er udpeget ledere, der har et særligt administrativt ansvarsområde. Dette område har i højere grad end det andet område og netværkene udnyttet potentialet ved områdeledelse og mulighederne for at sikre en højere grad af udnyttelse af kompetencerne på tværs
blandt institutionernes ledere. Et af netværkene har talt om bedre udnyttelse af hinandens kompetencer ved udpegelse af ambassadører, der er specialiseret inden for IT, økonomi osv.
6.2

Bedre styring og udnyttelse af ressourcerne
Ses der på, om de to ledelsesformer har medvirket til at løse opgaverne mere ressourceeffektivt,
tegner der sig ligeledes et broget billede af ledelsesformernes muligheder for mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Tendensen er relativt entydig, i form af at det kun er et fåtal af lederne,
der vurderer, at der er sparet penge/ressourcer ved samarbejdet med andre institutioner. Der,
hvor der har været mest effektiv ressourceudnyttelse, er i forhold til gennemførelse af fælles
pædagogisk aktiviteter.
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Tabel 6-3: Har din(e) daginstitution(er) under den nye ledelsesstruktur sparet penge/ressourcer ved at
samarbejde med andre dagtilbud inden for området/netværket på følgende måder? Ja-besvarelser er
medtaget.

Udveksling af personale

Institutionsledere i
netværk

Børnehusledere i
områder

3%

9%

Udveksling af lokaler

23 %

0%

Fælles pædagogiske aktiviteter

40 %

27 %

Fælles indkøb

6%

27 %

Fælles vedligeholdelse af bygninger

0%

0%

40 %

50 %

Andet

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere.
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Der er relativt begrænsede erfaringer med udlån af hinandens personale (jf. Tabel 6-4). 3 pct. af
lederne i netværk angiver, at de har udvekslet personale, mens der i områderne er tale om 9 pct.
Institutioner i netværk eller i områder rummer nogle muligheder for, at man kan prioritere ressourcer på tværs af institutioner i nødsituationer, hvor de er presset ressourcemæssigt eller har
anden årsag har behov for ekstra ressourcer i en periode. Der kan også være mulighed for at arbejde med fælles vikardækning. I sommerperioden har fælles ressourceplanlægning været forsøgt, men ellers er der, som det fremgår, ikke mange erfaringer, der har været gjort i den retning.
Tabel 6-4: Har din(e) institution(er)/dit børnehus udvekslet personale med andre institutioner/børnehuse inden for netværket/området, mens ledelsesforsøget har stået på? (Ved udveksling af
personale forstås lån og/eller udlån af personale fra institutioner/børnehuse

Institutionsledere i
netværk
Ja
Nej
Ved ikke
I alt

Børnehusledere i
områder

3%

9%

97 %

73 %

0%

18 %

100 %

100 %

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Vurderet ud fra interviewene har begge ledelsesformer et potentiale, i form af at der er mulighed
for at tænke ressourceudnyttelse på tværs. Der er også en vejvilje til det, men det er dog samtidig Rambølls vurdering, at potentialet er størst ved områdeledelsen. Dette skyldes, at der er en
anden og mere entydig placering af ledelsesmæssigt ansvar hos områdelederen og mulighed for
tværgående prioritering og planlægning. Denne vurdering understøttes også af erfaringerne fra
andre kommuner. Evalueringen i Lyngby-Taarbæk Kommune peger entydigt på, at særligt et af
områderne er nået langt i arbejdet med den tværgående planlægning og længere end i både det
andet område og netværkene.
Yderligere oplever forvaltningscheferne, at det er nemmere at gennemføre nye tiltag i kommunens områder end i netværk. Eksempler på dette har været, hvis der har været behov for at finde et antal nye pladser, hvor oplevelsen er, at områderne agerer mere aktivt. Oplevelsen er, at
dette skyldes strukturelle forskelle, da områdemodellen giver færre ’kontaktpunkter’ for forvaltningen end netværksledelse, mens man ikke kan reducere antallet af kontaktflader på samme
måde med netværksmodellen. I forlængelse heraf oplever forvaltningsledelsen, at det har været
en aflastning at klagesager håndteres i områderne, mens der tilsvarende ikke er samme aflastning i netværkene.
Rambøll vurderer, at forskellene på de to ledelsesformer i dialogen mellem forvaltning og dagtilbud er udtryk for, at der er grundlæggende forskelle på de to ledelsesmodeller. Selvom man fokuserer meget på at lade tovholderen varetage dialogen i netværksmodellen, vil det være van-
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skeligt at opnå samme enkelthed som i områdemodellen. Dette skyldes bl.a., at der i områdeledelsesmodellen er delegeret en ledelseskompetence til områdelederen, som ikke i samme grad er
tilfældet i netværksmodellen. Hvis Lyngby-Taarbæk vælger at indføre netværksmodellen, skal
der således findes en form, hvor en tovholder i netværket også kan tage beslutninger på vegne
af institutionerne, hvis samme enkelhed i kommunikationen skal opnås.
Det har været et klart mål for begge ledelsesformer, at der skulle frigøres ressourcer til pædagogisk arbejde frem for det administrative arbejde. Dette mål er formuleret mest entydigt for områdeledelse og specifikt formuleret som et succeskriterium under målsætning nr. 1.
Vurderet ud fra besvarelserne fra lederne i netværkene og i områderne anvender lederne i områderne mest tid på administrativt arbejde. Ca. 80 pct. af lederne i områderne vurderer, at de bruger mere end 16 timer om ugen på administrativt arbejde, mens tallet for ledere i netværkene til
sammenligning er på 70 pct.
Tabel 6-5: Hvor meget tid bruger du skønsmæssigt om ugen på administrativt arbejde efter indførelsen
af den nye ledelsesstruktur?

Institutionsledere i
netværk

Børnehusledere i områder

3%

9%

6-10 timer

14 %

0%

11-15 timer

14 %

9%

16-20 timer

43 %

36 %

21-25 timer

9%

18 %

26-30 timer

11 %

18 %

6%

9%

100 %

100 %

0-5 timer

31 timer eller mere
I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Indførelse af områdeledelse har ikke medført, at lederne anvender mindre tid på administrativt
arbejde og derigennem har kunnet frigøre tid til pædagogisk arbejde. Dette billede er ikke gældende for alle institutioner, og et af områderne er længere med at frigøre tid til pædagogisk arbejde. Dette hænger i høj grad sammen med, hvordan den enkelte leder i børnehusene har valgt
at placere de administrative opgaver. Nogle institutionsledere har oplevet at få flere administrative opgaver, fordi opgaver, der tidligere har været løst af souscheferne, er overgået til lederen.
Andre institutionsledere har i højere grad formået at afgive opgaver til områdelederen og har haft
en anden tradition for, at opgaver som skemalægning, vikardækning osv. har været håndteret af
medarbejderne selv. I de institutioner har indførelse af områdeledelse medført en lettelse af de
administrative opgaver. Ændringer i opgavevaretagelsen og ændringer i mængden af administrativt arbejde er mindre i netværkene, hvilket skyldes, at ledelsesformen ikke har betydet samme
grad af ændring i struktur og opgavevaretagelse som set med områdeledelsesmodellen.
Interviewene tegner et ret entydigt billede af, at lederne i områdeledelse endnu ikke har fundet
en måde at håndtere deres nye rolle på. Nogle ledere har uddelegeret nogle af de administrative
opgaver til områdeleder eller administrativ medarbejder i området eller har overdraget nogle af
driftsopgaverne til medarbejderne, som tidligere har været varetaget af souscheferne, mens andre ledere løser samme opgaver som tidligere. Der er udarbejdet en beskrivelse af opgaver og
placeringen af disse, men det er også tydeligt, at der stadig udestår et arbejde med at finde frem
til den rette opgave- og ansvarsfordeling mellem områdeledere og ledere af børnehusene. Igen
kan det konkluderes, at et af områderne er nået længere end det andet område, hvad angår entydig placering af de administrative opgaver.
Set i forhold til, hvilke opgaver der løses i henholdsvis netværksledelse og områdeledelse, så viser spørgeskemaundersøgelsen (Tabel 6-6) og interviewene, at der er sket et skifte i den type af
ledelsesopgaver, som varetages i børnehusene og hos områdelederen. Nogle af de mere tværgå-
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ende ledelsesopgaver, såsom lønforhandling, lønpolitik, personalepolitik etc., er rykket et led op
hos områdelederen, mens de mere nære ledelsesopgaver, der knytter sig til ledelse af institutionen, er forblevet hos lederen i børnehuset. I netværkene er der ikke sket de samme ændringer.
Tabel 6-6: Hvilke administrative ledelsesopgaver, som tidligere blev løst i den enkelte institution, varetages nu helt eller delvist af områdelederen, ledernetværket, herunder en eventuel administrativ bistand?

Institutionsledere i
netværk
Budgetstyring i forhold til tværgående opgaver

Børnehusledere i
områder

29 %

73 %

0%

100 %

31 %

9%

Løbende dokumentation og evaluering

6%

0%

Forhandling af løn

3%

64 %

Lønpolitik

0%

55 %

Personalepolitik

3%

18 %

Fælles økonomistyring

3%

46 %

Fælles indkøb

3%

9%

Læreplaner

6%

0%

Lønsumsstyring
Udarbejdelse af virksomhedsplan

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

6.3

Erfaringer fra andre kommuner
Kommunernes erfaringer med områdeledelse i forhold til at skabe bedre overordnet styring og en
bedre udnyttelse af ressourcer peger på, at områdeledelse skaber muligheder for mere overordnet styring og en mere effektiv ressourceudnyttelse, men at potentialet ikke altid udnyttes 33.
Hvorvidt stordriftsfordele udnyttes eller ej, kan hænge sammen med, at det tager tid at sætte de
mekanismer i system, som kan være med til at indfri stordriftsfordele. I Høje-Taastrup Kommune
viser evalueringen, at der er store forskelle på, hvor godt områderne har udmøntet potentielle
stordriftsfordele. De områder, hvor det er lykkedes, har institutionslederne og områdelederen aftalt at løse opgaver tværgående på områder, hvor der kan spares ressourcer, der i stedet kan
bruges til faglig udvikling. Der er for eksempel tale om fælles indkøb af fødevarer, fælles bygningsvedligeholdelse, tværgående, pædagogiske aktiviteter og udveksling af lokaler og medarbejdere mellem institutionerne34. Barrierer for en mere effektiv udnyttelse af ressourcer kan være, at det opleves som vanskeligt at udveksle personale (fx vikarer og køkkenpersonale), hvis institutionerne geografisk ligger langt fra hinanden, samt at det tager tid og kræfter at ændre indarbejdede procedurer35.
Det er ikke lykkes at indhente erfaringerne med netværksledelse i relation til at skabe bedre
overordnet styring og bedre udnyttelse af ressourcer.

33

Høje-Taastrup Kommune (2008): Slutevaluering af områdeledelsesstruktur på daginstitutionsområdet. s. 30-32 og Schmidt, Søren

(2009): Evaluering af områdeledelsesforsøget på dagtilbudsområdet i Fredericia Kommune. Professionshøjskolen UCC. s. 29-31
34
35

Høje-Taastrup Kommune (2008): Slutevaluering af områdeledelsesstruktur på daginstitutionsområdet. s. 25
Høje-Taastrup Kommune (2008): Slutevaluering af områdeledelsesstruktur på daginstitutionsområdet. s. 30-32
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Tabel 6-7: Erfaringer fra andre kommuner i relation til at opnå en bedre overordnet styring og en bede
udnyttelse af ressourcer

Områdeledelse

6.4

Netværksledelse

Positive erfaringer

Der kan opnås stordriftsfordele ved samarbejde
omkring fx udveksling af personale og lokaler
samt fælles indkøb og bygningsvedligeholdelse.

-

Negative erfaringer

Flere kommuner rapporterer problemer med at
indfri stordriftsfordele grundet barrierer i form
af fx geografi og indarbejdede procedurer, der
er svære at ændre.

-

Delkonklusion
Det kan forventes, at der fremover i stigende grad vil være behov for, at dagtilbudsledere formår
at tænke innovativt i forhold til at udnytte knappe ressourcer – samtidig med at der fortsat vil
være krav til faglig udvikling af dagtilbuddene.
Evalueringen tegner et noget broget billede af, hvordan de to ledelsesmodeller understøtter bedre styring og bedre udnyttelse af ressourcerne. Det er Rambølls vurdering, at arbejdet med målsætningen er meget forskelligartet, og at der ikke kan leveres en entydig konklusion på, om den
ene ledelsesform er længere i arbejdet med målsætningen end den anden.
Erfaringer med ledelsesforsøgene peger på, at der ikke er sket en reduktion i det administrative
arbejde. Mængden af administrativt arbejde er uændret i netværksledelse, mens tilfældet for områdeledelse er, at det administrative arbejde er øget svagt. Der er dog stor forskel på de to områder. Det ene område har i højere grad end det andet formået at gennemføre et klarere opgavesnit og flytte det administrative arbejde til enten områdelederen eller en administrativ medarbejder.
Ledelsesformerne har ikke medført en mere effektiv og rationel drift af institutionerne, men der
er dog en tendens til, at de tværgående ledelsesopgaver i højere grad er rykket op hos områdelederen, og man har i højere grad formået i den ledelsesform at foretage en skarpere opdeling af
de forskellige ledelsesopgaver. Det har dog ikke nødvendigvis betydet, at mængden af administrative opgaver er blevet mindre, hvilket kan hænge sammen med, at der med souschefernes
afgang er flyttet opgaver til børnehuslederne, uden at lederen nødvendigvis er blevet frigjort fra
andre opgaver. Den relativt korte tidsperiode for ledelsesforsøget kan også være årsag til, at der
ikke er gennemført flere ændringer. Ligeledes har det virket hæmmende for den tværgående prioritering, at det har været uafklaret, hvilken ledelsesmodel der skal indføres fremadrettet, da
dette har gjort det vanskeligere at indgå aftaler om prioritering mellem børnehuse og institutioner.
I områdeledelse er der en mere klar tendens til, at der udnyttes økonomiske ressourcer på tværs
af institutioner, og at der i højere grad er et fælles potentiale ved den ledelsesform i forhold til
den fælles ressourceplanlægning. Dette skyldes, at den ledelsesmæssige kompetence til at foretage denne prioritering er mere entydigt placeret.
I tråd med dette viser erfaringer fra andre kommuner, at det er muligt at opnå stordriftsfordele
og effektiviseringer med områdeledelse, men også at det ikke altid lykkes at realisere disse. Dette kan bl.a. hænge sammen med områdelederens gennemslagskraft, hvorvidt børnehuslederne
giver slip på opgaverne og klarhed i opgavefordeling.
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7.

MÅL 4: BEDRE OVERGANGE OG STØRRE SAMMENHÆNG
I BØRNENES LIV
Med målet om bedre overgange og større sammenhæng i børnenes liv fokuseres på mulighederne for dels at styrke det tværfaglige samarbejde om udsatte børn, dels at skabe bedre overgange
i børnenes opvækst. Dette fremgår også af Tabel 7-1 nedenfor.
Tabel 7-1: Mål og succeskriterier for bedre overgange og større sammenhænge i børnenes liv
Mål
Mål 4:
At sikre bedre overgange og større
sammenhæng i børnenes liv.

7.1

Succeskriterier

Succeskriterier

områdeledelse

netværksledelse

Belyses i afsnit…

Områdelederen styrker og
udvikler i samarbejde med
ledelsesteamet det tværfaglige samarbejde i områderne med relevante aktører (dagtilbud, skoler,
sundhedsplejersker, dagplejere, rådgivere m.m.).

Netværket udnyttes som
platform for at styrke og
udvikle det tværfaglige
samarbejde i lokalområderne med relevante aktører (dagtilbud, skoler,
sundhedsplejersker, dagplejere, rådgivere m.m.).

7.1

Større helhed i børnenes
opvækst som følge af systematisk samarbejde om
overgange.

Større helhed i børnenes
opvækst som følge af systematisk samarbejde om
overgange.

7.2

Styrket tværfagligt samarbejde
I spørgeskemaundersøgelsen blandt område-, børnehus- og institutionsledere er daginstitutionernes samarbejde med dagplejere (jf. Tabel 8-9), skoler (jf. Tabel 8-10), sundhedsplejersker
(jf. Tabel 8-11) og rådgivere (jf. Tabel 8-12) blevet belyst. Spørgeskemaundersøgelserne viser et
tydeligt billede af, at det tværfaglige samarbejde ikke er blevet berørt i særlig vid udstrækning i
forbindelse med ledelsesforsøget – hverken i områderne eller i netværkene. Således har stort set
ingen af lederne erklæret sig enig i, at samarbejdet med nogen af de nævnte målgrupper er blevet forbedret som følge af den nye ledelsesstruktur.
De kvalitative interview tegner det samme tydelige billede. Interviewede område-, børnehus- og
institutionsledere samt souschefer og medarbejdere påpeger, at der ikke har været fokus på arbejde med overgange i ledelsesforsøget. Opfattelsen har været, at dette arbejde har foregået parallelt med ledelsesmodellerne, og at der som nævnt ikke har været fokus på at styrke dette inden for rammerne af områderne eller netværkene. Med til billedet hører, at der er implementeret
en model for det tværfaglige samarbejde om udsatte børn, som beskriver, hvordan disse sager
skal håndteres. Dette har styrket oplevelsen af, at det tværfaglige samarbejde ikke har været relateret til ledelsesforsøget.

7.2

Systematisk samarbejde om overgange
Endvidere har der i ledelsesforsøget været fokus på arbejde med overgange mellem dagtilbud og
mellem dagtilbud og skole. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der især har været fokus på
overgang fra vuggestue til børnehave og fra daginstitution til skole.
Tabel 7-2: Har dit ledernetværk/dit ledelsesteam, herunder områdeleder, arbejdet specifikt med følgende overgange? Tabellen angiver andelen, som har svaret ja til spørgsmålet.

Institutionsledere i
netværk

Børnehusledere i
områder

Overgang fra dagpleje til børnehave/integreret institution

17 %

0%

Overgang fra vuggestue til børnehave

37 %

27 %

Overgang fra daginstitution til skole

40 %

27 %

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)
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I spørgeskemaundersøgelsen har der været mulighed for at beskrive, hvad arbejdet med overgange har bestået af, og her er der enkelte, som har beskrevet, at der i området eller netværket
er udvekslet erfaringer om overgange, og at man har forsøgt at ensrette processen for at gøre
det nemmere for alle parter. Resultaterne i områderne vedrørende overgange for de mindste
børn (dagpleje og vuggestue) skal ses i lyset af, at de fleste institutioner i områderne er integrerede institutioner, hvorfor fokus på overgange mellem institutioner ikke er relevant.
Yderligere har det kompliceret arbejdet med overgange i områderne og i netværkene, at de selvejende institutioner har haft deres eget netværk og således har været placeret geografisk i andre
områder eller netværk. Områderne og netværkene har således også skulle samarbejde med selvejende institutioner uden for området eller netværket om overgange. Og for de selvejende institutioner har overgangsarbejdet i netværket været særligt pga. institutionernes geografisk spredte placering.
De kvalitative interview giver et ret entydigt billede af, at der ikke har været et øget eller specifikt fokus på overgange som følge af ledelsesforsøget, hverken i netværk eller i områder. Her er
oplevelsen blandt både ledere og medarbejdere i daginstitutionerne, at overgangsarbejdet har
fungeret uafhængigt af ledelsesmodellen. Med til billedet hører, at der i forsøgsperioden er blevet
lanceret en ny model for overgange til skolen, som har medvirket til at give indtryk af, at dette
ikke er relateret til ledelsesforsøget.
Samlet set er det således Rambølls vurdering, at overgangsarbejdet har været mindre i fokus i
samarbejdet i begge ledelsesmodeller. Dette betyder ikke, at der ikke har været fokus på overgange, men blot at overgangsarbejdet ikke er blevet påvirket at hvilken ledelsesmodel, man arbejder med.
7.3

Erfaringer fra andre kommuner
De erfaringer, som Væksthus For Ledelse har opsamlet fra kommunerne i forhold til betydningen
af områdeledelse for overgange og sammenhæng i børnenes liv, konkluderer:
"Områdeledelse fører ofte til et bedre samarbejde med eksterne samarbejdspartnere – fx
kommunens skoler. Områdelederne kommer ledelsesmæssigt på højde med skolelederne, der
samtidig får færre at skulle samarbejde og koordinere med36".
Denne konklusion underbygges af evalueringen af områdeledelse i Fredericia Kommune, hvor
områdelederen mange steder er kommet i øjenhøjde med skolelederen. Dette har medført et
bedre samarbejde omkring overgange fra daginstitution og skole, bl.a. ved fælles diskussioner af
læreplaner. Det er også blevet lettere for skolelederne at overskue relationen til én områdeleder
frem for en række daginstitutionsledere37.
I relation til netværksledelse konkluderer Væksthus For Ledelse, at netværksledelse kan give
bedre overgange og sammenhæng i børnenes liv, fordi lederne udvider deres faglige syn på børnene ved at indgå i et netværk med andre institutionsledere38. I nogle kommuner har man valgt
at danne netværk med ledere fra institutioner med børn på ret forskellige alderstrin, fx dagtilbud,
SFO og skole. Dette giver et omfattende helhedssyn på børnenes liv.

36

Væksthus For Ledelse (2007): Ledelse af dagtilbud under forandring — En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på dag-

tilbudsområdet. s. 42
37

Schmidt, Søren (2009): Evaluering af områdeledelsesforsøget på dagtilbudsområdet i Fredericia Kommune. Professionshøjskolen

UCC. s. 52-57
38

Væksthus For Ledelse (2007): Ledelse af dagtilbud under forandring — En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på dag-

tilbudsområdet. s. 37
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Tabel 7-3: Erfaringer fra andre kommuner i relation til at sikre bedre overgange og sammenhæng i børnenes liv

Positive erfaringer

Områdeledelse

Netværksledelse

Områdelederen kommer på "niveau"
med skolelederen og har dermed bedre
mulighed for at samarbejde om overgangen fra dagtilbud til skole.

Lederne i dagtilbuddene får et bredere
perspektiv på børnenes liv ved at dele erfaringer med andre institutionsledere i ledernetværket.
Bredden i dette perspektiv kan afhænge
af sammensætningen af netværket, der
kan bestå af institutionsledere med børn
fra 0-6 eller 0-18 år.

Skolelederen får lettere ved at overskue et samarbejde med dagtilbuddene, fordi dagtilbuddene nu får områdelederen som fælles repræsentant.
Negative erfaringer

7.4

-

-

Delkonklusion
Det er Rambølls samlede vurdering, at det tværfaglige samarbejde ikke har spillet en særlig stor
rolle i ledelsesforsøget – hverken i områderne eller i netværkene. Tilsvarende gør det sig gældende, at overgangsarbejdet har haft lille fokus i begge ledelsesmodeller.
Dette er ikke udtryk for, at der ikke er fokus på det tværfaglige samarbejde og arbejde med
overgange – blot har dette fundet sted parallelt med ledelsesforsøget, uafhængigt af hvilken ledelsesmodelinstitutionerne har indgået i.
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8.

MÅL 5: STYRKELSE AF FÆLLESSKABET OG FÆLLES FORSTÅELSE SAMT BEVARING AF MANGFOLDIGHED
Det femte og sidste mål handler om at få en mere fælles forståelse på tværs af dagtilbudsområdet mellem forvaltning og dagtilbud. Samtidig lægges der vægt på, at mangfoldigheden i viften
af dagtilbud skal bevares.
Tabel 8-1: Mål og succeskriterier for styrkelse af fællesskabet og fælles samt bevare mangfoldigheden
Mål
Mål 5:
At styrke fællesskabet på dagtilbudsområdet og skabe en
fælles forståelse af
og løsning på udfordringerne på hele
småbørnsområdet og
samtidig bevare
mangfoldigheden.

8.1

Succeskriterier

Succeskriterier

områdeledelse

netværksledelse

Belyses i afsnit…

Den todelte ledelsesstruktur og
arbejdet i ledelsesteamet muliggør en mere strategisk dialog
og fælles løsning på udfordringer mellem forvaltning og dagtilbuddene.

Netværket muliggør en mere
strategisk dialog og fælles
løsning på udfordringer mellem forvaltning og dagtilbuddene.

8.1

Det tættere samarbejde gør, at
flere børn og forældre får gavn
af mangfoldigheden i dagtilbuddene.

Det tættere samarbejde gør,
at flere børn og forældre får
gavn af mangfoldigheden i
dagtilbuddene.

8.2

Øget strategisk dialog
En øget strategisk dialog og fælles løsning på udfordringer mellem forvaltning og dagtilbud betragtes som et vigtigt skridt på vejen mod at opnå et styrket fællesskab og en fælles forståelse
på dagtilbudsområdet. I områdeledelsesmodellen antages dette at ske gennem den todelte ledelse og arbejdet i ledelsesteamet, mens det i netværkene sker gennem netværkstovholderen.
I spørgeskemaundersøgelsen blandt institutions-, børnehus- og områdeledere er der blevet
spurgt til, i hvilken grad den nye ledelsesstruktur har medført en dialog mellem dagtilbud og forvaltning, som er mere langsigtet og strategisk orienteret. Besvarelserne i Tabel 8-2 viser, at der
er ledere i netværk såvel som i områder, der oplever dette. Ikke desto mindre er der samlet set
en lille overvægt af ledere i netværk, der i høj grad (49 pct.) eller i meget høj grad (14 pct.) oplever en langsigtet og strategisk orienteret dialog mellem dagtilbud og forvaltningen sammenlignet med ledere i områder. Her er der til sammenligning 9 pct. af lederne samt begge områdeledere, der i høj grad oplever dialog mellem dagtilbud og forvaltning, og 27 pct. der i meget høj
grad oplever det. Resultaterne skal ses i lyset af, at det i områderne er områdelederen, der indgår i den strategiske dialog med forvaltningen, hvilket naturligvis påvirker børnehusledernes opfattelse af dette spørgsmål. I den forbindelse skal det fremhæves, at områdelederne i høj grad
oplever, at ledelsesstrukturen har medført en dialog mellem dagtilbud og forvaltning, som er mere langsigtet og strategisk orienteret.
Tabel 8-2: I hvilken grad har den nye ledelsesstruktur medført en dialog mellem dagtilbud og forvaltning, som er mere langsigtet og strategisk orienteret?

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i områder

I meget høj grad

14 %

27 %

I høj grad

49 %

9%

I nogen grad

31 %

36 %

I ringe grad

3%

18 %

Ved ikke

3%

9%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)
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Set fra forvaltningens side oplever ledelsen, at områdestrukturen har resulteret i, at man er
kommet tættere det decentrale niveau, og at det derfor er nemmere at have en strategisk dialog
om fx udmøntning af nye initiativer. Oplevelsen er således, at det er både vanskeligt og ressourcekrævende, hvis man skal i dialog med alle børnehuse eller institutioner. Forvaltningen oplever
samtidig, at kommunikationen med institutionerne er nemmere med netværksmodellen end tidligere – men at områdemodellen som nævnt giver den mest enkle kommunikationsform af de to
modeller. I forlængelse heraf oplever cheferne i forvaltningen, at det er vanskeligere at få netværkene til at gribe opgaver end områderne.
I relation til ovenstående er det værd at bemærke, at man har bibeholdt mødestrukturen mellem
dagtilbudschef og institutions- og børnehusledere. Således har man ikke prøvet en model af, hvor
man har ’taget skridtet fuldt ud’ og ladet en tovholder i netværket eller områdelederen repræsentere netværket.
I forhold til målet om at styrke fællesskabet på dagtilbudsområdet og skabe en fælles forståelse
af og løsning på udfordringerne på hele småbørnsområdet indikerer de kvalitative interviews, at
det ikke er opnået i forhold til hele dagtilbudsområdet i kommunen – hverken i områderne eller i
netværkene. Derimod ses det i varierende grad, at der er opnået fællesskab og fælles forståelse
på område- og netværksniveau.
I det ene af de to områder er der således stor enighed om, at ledelsesforsøget har bidraget til at
styrke fællesskabet og den fælles forståelse på tværs af institutionerne i området. Her fremgår
det af børnehusledere såvel som det øvrige pædagogiske personale, at den fælles kompetenceudvikling samt de tværgående, pædagogiske projekter bidrager til at styrke fællesskabet. Her er
det særligt de tværgående, pædagogiske projekter, der gør, at det pædagogiske personale har
fået et godt kendskab til hinanden samt fælles fodslag. I den forbindelse vurderer flere børnehusledere, at det fælles fodslag er blevet fremmet af områdelederens meget åbne ledelsesstil, der
indbyder til, at man er sammen om at finde en fælles "retning" for institutionerne. Samtidig beskriver børnehuslederne fællesskabet på den måde, at de føler et kollektivt ansvar på baggrund
af områdeledelsen.
Anderledes forholder det sig i det andet område i ledelsesforsøget, hvor der i mindre grad er
skabt fællesskab. Flere af medarbejderne fremhæver tidsperspektivet som årsag til, at der ikke
er blevet gennemført de fælles, pædagogiske projekter, som muligvis kunne bidrage til et styrket
fællesskab og en fælles forståelse.
Samlet set er der en del ledere i områderne, som oplever en langsigtet og strategisk dialog mellem dagtilbud og forvaltningen, mens det kun er det pædagogiske personale i det ene område,
der oplever et styrket fællesskab og en fælles forståelse. Disse forskellige oplevelser understreger, at der i områdemodellen kan være længere ’kommandoveje’, hvilket også understøttes af, at
pædagogerne i særligt det ene område efterlyser mere tydelighed fra ledelsesniveauet.
Blandt institutionerne i netværk oplever flere af institutionslederne og souscheferne, at ledelsesforsøget har bidraget til at styrke fællesskabet og den fælles forståelse på tværs af institutionerne i netværkene. Fx har man i netværkene udviklet et fælles sprog, et fælles fokus og en fælles
tilgang til at løse opgaver. I andre netværk oplever lederne ikke samme udvikling, hvilket igen
understreger, at der er stor forskel på, hvor langt netværkene er nået i forhold til de opstillede
mål.
Mens flere institutionsledere og souschefer oplever, at netværksledelse har medvirket til at styrke
fællesskabet og den fælles forståelse, er billedet anderledes, når det kommer til det pædagogiske
personale. Interviewene viser således, at medarbejderne ikke har oplevet, at fællesskabet og den
fælles forståelse i netværket er blevet styrket. Ganske vist er pædagogerne blevet mere bevidste
om hinandens kompetencer og er så småt begyndt at trækker på dem på tværs af institutionerne, men endnu befinder målet om et styrket fællesskab og en fælles forståelse sig primært på
idéplan hos lederne. Ikke desto mindre er der bred enighed om, at der på sigt er stort potentiale
for et styrket fællesskab i de enkelte netværk.
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8.2

Bevare mangfoldigheden på dagtilbudsområdet
I spørgeskemaundersøgelsen blandt institutions-, børnehus- og områdeledere er der blevet
spurgt til, hvordan den nye ledelsesstruktur har påvirket variationen i det pædagogiske tilbud i
institutionerne / børnehusene inden for lederens område/netværk. Tabel 8-3 tegner et stort set
ens billede for de to ledelsesmodeller, idet 34 pct. af netværkslederne mener, at variationen i det
pædagogiske tilbud er blevet større, mens det samme gør sig gældende for 36 pct. af børnehuslederne. Begge områdeledere mener tilsvarende, at det pædagogiske tilbud er blevet større inden
for deres område. Samtidig mener 54 pct. af netværkslederne, at variationen i det pædagogiske
tilbud er blevet hverken større eller mindre, hvilket 64 pct. af børnehuslederne er enige i.
Tabel 8-3: Hvordan mener du, at den nye ledelsesstruktur har påvirket variationen i det pædagogiske
tilbud i institutionen/børnehusene inden for dit område/netværk? Er det..?

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere i områder

0%

0%

Blevet større

34 %

36 %

Hverken større eller mindre

54 %

64 %

Blevet mindre

0%

0%

Blevet meget mindre

0%

0%

11 %

0%

100 %

100 %

Blevet meget større

Ved ikke
I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Dette understøttes af de kvalitative interviews, hvor der er bred enighed blandt alle institutioner
om, at deres særegenhed er bevaret under ledelsesforsøgene. Dette gælder for netværk såvel
som områder. At bevare mangfoldigheden fremhæves som noget, der er vigtigt både for ledere,
det pædagogiske personale samt forældrebestyrelsesmedlemmer. Ikke desto mindre er der forskellige årsager til, at dette mål synes opnået.
I det ene af de to områder, hvor samarbejdet har været tættest, fremhæves det, at ledelsen har
haft fokus på, at der skal være mulighed for at tage individuelle hensyn til institutionerne i området. Oplevelsen blandt børnehuslederne er således, at institutionerne i området uden problemer
kan bevare deres særegenhed i forhold til det pædagogiske udgangspunkt, særligt profil etc.
Dermed opleves der ikke at være nogen modsætning mellem det at have et samarbejde og en
fælles forståelse og det, at man kan have forskellig tilgang til arbejdet.
Blandt institutionerne, der har indgået i forsøget med netværksledelse, er der tilsvarende stor
enighed om, at ledelsesforsøget ikke har ændret ved mangfoldigheden. Nogle af institutionslederne fremhæver, at det netop er pga. institutionernes egen ledelse og eget budget, at der kan
tages hensyn til institutionernes særegenhed. Således muliggør den økonomiske autonomi, at
den enkelte institution har råderum til at planlægge den retning, man ønsker, at institutionen
skal bevæge sig i.
Samtidig fremhæver institutionsledere såvel som det pædagogiske personale fra de selvejende
institutioner, at de har en større frihed end de kommunale dagtilbud til at organisere sig, som de
vil, hvilket giver dem særligt gode vilkår for at bevare mangfoldigheden blandt dem. Under interviewene har der dog ikke været eksempler på, hvad der konkret indskrænker kommunale institutioners råderum, eller hvad selvejende institutioner konkret har udnyttet råderummet til.
I den kvantitative spørgeskemaundersøgelse blandt institutions-, børnehus- og områdeledere er
lederne blevet spurgt til, i hvilken grad dennes institution/børnehus har samarbejdet med institutioner/børnehuse uden for eget netværk/område. Besvarelserne i Tabel 8-4 viser, at der er ledere i netværk såvel som områder, der oplever dette. Ikke desto mindre er der en overvægt af ledere i netværk, sammenlignet med ledere i områder, der oplever at samarbejde med institutioner
uden for eget netværk. I de tilfælde, hvor der har fundet et samarbejde sted, har dette ofte væ-
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ret med selvejende institutioner, da disse ligger geografisk spredt ud over kommunen, fx den
fælles pasningsordning med geografisk nærliggende institutioner, eller med institutioner, som
man i forvejen har haft et samarbejde med.
Tabel 8-4: I hvilken grad har institutionen/børnehuset samarbejdet med institutioner/børnehuse uden
for dit netværk/område?

Institutionsledere i
netværk
I meget høj grad

Børnehusledere i områder

6%

9%

I høj grad

17 %

9%

I nogen grad

31 %

9%

I ringe grad

20 %

36 %

Slet ikke

23 %

36 %

Ved ikke

3%

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

8.3

Erfaringer fra andre kommuner
De kommunale erfaringer med områdeledelse i forhold til at styrke fællesskabet og en fælles forståelse mellem forvaltningen og dagtilbuddene er bl.a. evalueret i Fredericia Kommune. Her konkluderer evalueringen, at områdeledelse "generelt har betydet en styrkelse af den mere langsigtede strategiske ledelse på institutionsområdet og bidraget til at skabe en større sammenhæng
mellem den daglige praksis i institutionerne og de kommunale vedtagne målsætninger"39. Der er i
Fredericia Kommune blevet en større forståelse mellem forvaltningen, områdeleder og daginstitutionsledere i forhold til fælles mål og prioriteringer i kommunen. Det er især i ledelsesteamet, at
denne forståelse udvikles, og i Fredericia kommune har områdeinstitutionens årlige virksomhedsplan, som godkendes af forvaltningen, været en central ledetråd for det strategiske arbejde i ledelsesteamet. Derudover er områdelederne i Fredericia Kommune kommet tættere på forvaltningen, end hvad de enkelte institutionsledere var før40. Den nye områdestruktur stiller omvendt store krav til arbejdet med formidling og information til daglige ledere og pædagogisk personale, da
deres kontakt med forvaltningen tilsvarende er blevet mindre. En udfordring ved områdeledelsesmodellen er således, at der er blevet længere kommando- og kommunikationsveje ved indførelse af et ekstra ledelsesled41. Erfaringerne fra både Høje-Taastrup Kommune og Fredericia
Kommune viser, at det er en udfordring at få udviklet en fælles identitet hos afdelingerne i området, selvom fælles, pædagogiske aktiviteter, udveksling af personale mv. styrker en fælles forståelse hos personalet.
Dertil kommer anbefalingen fra projektrapporten om kvalitet i områdeledelse, der også retter fokus på samarbejdet mellem forvaltning og områdeleder. Projektrapporten konkluderer, at der er
en fare for, at områdelederen blot bliver en del af forvaltningen i stedet for at udvikle området
strategisk. Rapporten peger desuden på, at forvaltningen har en opgave at løfte i forhold til at
indstille sig på områdestrukturen ved at give området og områdelederen den mængde af ansvar
og kompetencer, som er tiltænkt i modellen, og som er blevet mulig grundet enhedens størrelse.
Det drejer sig fx om rådighed over eget, tværgående budget, kontakten til eksterne aktører,
selvbestemmelse i forhold til pædagogisk udvikling mv. 42
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Schmidt, Søren (2009): Evaluering af områdeledelsesforsøget på dagtilbudsområdet i Fredericia Kommune. Professionshøjskolen

UCC. s. 20
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Schmidt, Søren (2009): Evaluering af områdeledelsesforsøget på dagtilbudsområdet i Fredericia Kommune. Professionshøjskolen

UCC. s. 21-22
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Schmidt, Søren (2009): Evaluering af områdeledelsesforsøget på dagtilbudsområdet i Fredericia Kommune. Professionshøjskolen

UCC. s. 10
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Andersen, John, Søren Gundelach & Kjeld Rasmussen (2008): Kvalitet i områdeledelsen af daginstitutioner. Aarhus: UdviklingsFo-
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For netværksledelse er erfaringerne med at styrke fællesskab og fælles forståelse mellem forvaltning og dagtilbuddene, at netværksledelse rummer potentiale for en styrket, fælles, strategisk ledelse i kommunen, da daginstitutionslederne i form af ledernetværkene løftes et niveau op
og får et mere tværgående perspektiv på daginstitutionsområdet43. Der er dog ikke på samme
måde en områdeleder, der løftes op og får en tættere dialog med forvaltningen. Væksthus for
Ledelse pointerer desuden, at netværksledelse ofte praktiseres som et samarbejde på lederniveau, men at det pædagogiske personale i netværkets institutioner ikke på samme måde opnår
en fælles forståelse44.
Tabel 8-5: Erfaringer fra andre kommuner i relation til at styrke fællesskab og forståelse på dagtilbudsområdet samt bevare mangfoldighed

Områdeledelse

8.4

Netværksledelse

Positive erfaringer

Der kommer en større forståelse mellem forvaltning og den samlede områdeinstitution, fordi områdelederen
kommer tættere på forvaltningen, end
hvad lederne af dagtilbuddene tidligere
var hver for sig.

Større forståelse mellem forvaltning og
lederne af dagtilbuddene, fordi dagtilbudslederne får et tværgående overblik
via ledernetværket.

Negative erfaringer

Længere kommandoveje mellem forvaltning og afdelingerne stiller øgede
krav til formidling af information.

Det pædagogiske personale oplever ikke
den fælles forståelse i samme grad som
lederne, da de ofte har hovedtilknytning
til det lokale dagtilbud.

Delkonklusion
Rambøll vurderer, at områdeledelsesmodellen i højere grad end netværksledelsesmodellen har
medvirket til at øge den strategiske dialog mellem forvaltning og decentrale enheder. I forhold til
at skabe fællesskab og fælles forståelse er dette sket i varierende omfang i både områder og
netværk. Dette er dog primært på lederniveau. Billedet svarer til erfaringer fra andre kommuner.
Det er yderligere Rambøll vurdering, at mangfoldigheden ikke er blevet påvirket i nævneværdig
grad af ledelsesforsøget – hverken i områder eller i netværk. De steder, hvor fællesskabet er
øget, har dette ikke haft betydning for mangfoldigheden. Og andre steder er der kun i mindre
omfang skabt større grad af fællesskab og fælles forståelse.

Væksthus For Ledelse (2007): Ledelse af dagtilbud under forandring — En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed
på dagtilbudsområdet. s. 36-37
43

44

Væksthus For Ledelse (2007): Ledelse af dagtilbud under forandring — En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på dagtilbudsområdet. s. 38
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BILAG 1
METODE OG DATAGRUNDLAG
Evalueringen af ledelsesmodellerne er gennemført af Rambøll i perioden fra juni 2011 til januar
2012 og belyser, hvorvidt målsætninger for ledelsesforsøgene er indfriet. Disse er følgende:
1. Skabe bedre dagtilbud for børn og forældre gennem større fokus på det pædagogiske arbejde og udvikling ex. gennem større videndeling og samarbejde
2. Professionalisering af ledelsen af dagtilbuddene med fokus på strategisk lederfællesskab
og målrettet faglig udvikling
3. Sikre bedre overordnet styring og bedre udnyttelse af det ressourcemæssige råderum
4. Sikre bedre overgange og større sammenhæng i børnenes liv
5. Styrke fællesskab på dagtilbudsområdet og den fælles forståelse samtidig med at mangfoldigheden bevares.
Det er værd at bemærke, at målsætningerne for ledelsesforsøget er centreret om udvikling af
den pædagogiske praksis, ledelse, økonomi og styring, overgange og tværfagligt samarbejde,
samt samarbejde på dagtilbudsområdet. Det har således ikke været målsætningen, at forbedringer af disse forhold i de to ledelsesmodeller skulle omsættes til forbedringer for børn og forældre.
I forlængelse heraf har evalueringen ikke fokuseret på betydningen af ledelsesmodellerne for
børn og forældre. Dette skal også ses i sammenhæng med tidsperspektivet for afprøvningen af
ledelsesmodellerne. Det er således realistisk, at man har kunnet se ændringer i forhold til indsatsen i dagtilbuddene (pædagogisk indsats, ledelse, økonomisk styring mv.), mens det er mindre
realistisk, at disse ændringer er blevet omsat til ændringer for børn og forældre inden for afprøvningens tidshorisont.
Formålet med dataindsamlingen er at etablere et grundlag for at kunne belyse evalueringens
spørgsmål. For at sikre en nuanceret kortlægning belyses hver af de fem målsætninger fra flere
kilder. Evalueringen er derfor baseret på følgende dataindsamlingsaktiviteter:





Eksplorative interview
Desk research, herunder perspektivering til erfaringer fra andre kommuner
Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions-, børnehus- og områdeledere
Kvalitative fokusgruppeinterview

I det følgende beskrives de enkelte dataindsamlingsaktiviteter mere uddybende.
Eksplorative interview
De eksplorative interviews er gennemført i den indledende fase, hvor formålet var at skabe et solidt grundlag for dataindsamlingen til slutevalueringen. Interviewene er gennemført som personlige og gruppeinterview med medlemmerne af evalueringens styregruppe, som dækker alle led i
styringskæden fra forvaltningsdirektør til dagtilbud.
Målet har været at få et indblik i formål og udmøntning af ledelsesformerne samt de første erfaringer med ledelsesformerne. På baggrund heraf er interviewguides og spørgeskema til slutevalueringen blevet kvalificeret.
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Desk research
Rambøll har foretaget en kortlægning af litteraturen om ledelse på daginstitutionsområdet. Kortlægningen skal give inspiration til følgende forhold i evalueringen:
1. Belyse erfaringer med områdeledelse på daginstitutionsområdet i Danmark
2. Give input til grundlaget for at vurdere de to ledelsesformers egnethed i forbindelse med
at imødekomme de fremtidige krav og udfordringer på dagtilbudsområdet i LyngbyTaarbæk Kommune, herunder udfordringer af lovgivningsmæssig, ledelsesmæssig, styringsmæssig, pædagogfaglig og økonomisk karakter, jf. opgavens kommissorium.
3. Give inspiration til at udarbejde interviewguides og spørgeskemaer.
I evalueringen perspektiveres der løbende til erfaringer gjort i resten af landet med hhv. områdeledelse og netværksledelse. Beskrivelsen af erfaringerne er struktureret i forhold til de fem målsætninger, der er opstillet for ledelsesforsøget. Rambøll har derfor trukket på erfaringer fra andre
kommuner, som er særligt velegnede til at belyse betydningen af karakteristika ved de to ledelsesmodeller.
I denne forbindelse er det vigtigt at bemærke, at der generelt foreligger langt flere dokumenterede erfaringer med områdeledelse end med netværksledelse. Den hidtil mest grundige undersøgelse af erfaringer med kommunale ledelsesmodeller på daginstitutionsområdet er foretaget af
Væksthus for Ledelse i 2007, som bygger på en analyse af ledelsesforsøg på daginstitutionsområdet i 35 kommuner, en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra direktører/ chefer på
dagtilbudsområdet i 87 af de 98 nye kommuner samt kvalitative interviews med relevante interessenter45. De fleste generelle erfaringer med ledelsesmodellerne i afsnittene om erfaringer fra
andre kommuner refererer derfor til denne undersøgelse. Andre evalueringer af ledelsesmodeller
i specifikke kommuner er ligeledes inddraget. Derudover er en projektrapport om kvalitet i områdeledelse inddraget. Denne rapport bygger på sammenskrevne erfaringer fra i alt 20 områdeledere fra 5 kommuner, der repræsenterer ca. 100 dagtilbud46.
Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions-, børnehus- og områdeledere
Som led i evalueringen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle område-,
børnehus- og institutionsledere, der har deltaget i de to ledelsesforsøg, dvs. 2 områdeledere, 11
børnehusledere og 35 institutionsledere. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at give et
billede af, hvor udbredt overordnede vurderinger, oplevelser og holdninger til de to ledelsesmodeller er. Spørgeskemaundersøgelsen er sket via internettet, hvor Rambøll har fremsendt varslingsmail med link til undersøgelsen samt efterfølgende påmindelser.
Det er vigtigt at bemærke, at svarprocenten for spørgeskemaundersøgelsen er afgørende for
dens validitet. Således afhænger resultaternes troværdighed af en høj svarprocent. På denne
baggrund kan spørgeskemaundersøgelsens resultater betegnes som troværdige, idet der er svarprocent på 100 %, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.
Tabel 8-6: Antal respondenter og svarprocent
Respondenter (antal)

Procent

Ikke besvaret

0

0%

Nogle svar

0

0%

Fuld besvarelse

48

100 %

I alt

48

100 %

45

Væksthus For Ledelse (2007): Ledelse af dagtilbud under forandring — En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på
dagtilbudsområdet. s. 13
46
Andersen, John, Søren Gundelach & Kjeld Rasmussen (2008): Kvalitet i områdeledelsen af daginstitutioner. Aarhus: UdviklingsForum. s. 6
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Da der kun er indgået to områdeledere i ledelsesforsøget, er besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen fra de to områdeledere anvendt perspektiverende, uden at disse indgår i tabellerne i
rapporten.
Kvalitative interview
De kvalitative interview har bidraget til en forståelse af, hvorfor og hvordan de to ledelsesforsøg
på dagtilbudsområdet fungerer i praksis. Her har fokus været på årsag-virkningssammenhænge i
den valgte organisering.
Nedenfor ses en oversigt over de respondenter, der har deltaget i de kvalitative interviews, ligesom de respektive respondenttypers deltagelsesprocent er angivet. Her er det værd at bemærke,
at antallet af deltagere for repræsentanter for dagtilbud, der arbejder med hhv. område- og netværksledelse, er nogenlunde den samme. Dermed er erfaringerne med begge områdeledelsesmodeller blevet belyst i samme omfang.
Tabel 8-7: Oversigt over deltagere i kvalitative interview

Målgruppe

Antal deltagere

Børne- og Fritidsdirektør samt chef for dagtilbud og børnesundhed

2

Områdeledere

2

Børnehusledere

11

Institutionsledere

15

Souschefer

5

Pædagogisk personale (netværk)

13

Pædagogisk personale (område)

13

Forældrebestyrelsesmedlemmer (område)

5

Forældrebestyrelsesmedlemmer (netværk)

8
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BILAG 2
YDERLIGERE RESULTATER FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN
Nedenfor fremgår spørgsmål af spørgeskemaundersøgelsen blandt område-, børnehus og institutionsledere, som ikke indgår i hovedrapporten.
Spørgsmål til kapitel 5: Mål 2: Professionalisering af ledelsen
Tabel 8-8: Hvilken type af ledelsesmæssig sparring har du modtaget fra dit ledernetværk/ledelsesteam,
herunder din områdeleder? (Sæt gerne flere krydser)

Institutionsledere

Børnehusledere

i netværk

i områder

Sparring ift. motivation af medarbejdere

37 %

36 %

Sparring ift. arbejdsmiljø

26 %

27 %

Sparring ift. pædagogisk udvikling

54 %

27 %

Sparring ift. dokumentation og evaluering
af pædagogisk arbejde

26 %

36 %

Sparring ift. langsigtede, strategiske mål

49 %

36 %

Sparring ift. håndtering af forældre

37 %

46 %

Andet

26 %

27 %

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Note: Spørgsmålet stilles kun, såfremt der svares ja til forrige spørgsmål.
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11). Det har været muligt at angive mere end ét svar, hvorfor det samlede procenttal kan summere til mere end 100 %.

Spørgsmål til kapitel 7: Mål 4: Bedre overgange og større sammenhæng i børnenes liv
Tabel 8-9: Hvor enig er du i følgende udsagn: Samarbejdet med dagplejere i lokalområdet er forbedret
som følge af den nye ledelsesstruktur

Institutionsledere

Børnehusledere

i netværk

i områder

Helt enig

0%

0%

Enig

0%

0%

Hverken eller

26 %

64 %

Uenig

29 %

9%

Helt uenig

26 %

27 %

Ved ikke

20 %

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)
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Tabel 8-10: Hvor enig er du i følgende udsagn: Samarbejdet med skolerne/skolen i lokalområdet er forbedret som følge af den nye ledelsesstruktur

Helt enig

Institutionsledere

Børnehusledere

i netværk

i områder

0%

0%

Enig

14 %

18 %

Hverken eller

34 %

55 %

Uenig

17 %

0%

Helt uenig

14 %

27 %

Ved ikke

20 %

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Tabel 8-11: Hvor enig er du i følgende udsagn: Samarbejdet med sundhedsplejersker i lokalområdet er
forbedret som følge af den nye ledelsesstruktur

Institutionsledere

Børnehusledere

i netværk

i områder

Helt enig

0%

0%

Enig

0%

0%

Hverken eller

46 %

73 %

Uenig

20 %

0%

Helt uenig

26 %

27 %

9%

0%

100 %

100 %

Ved ikke
I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Tabel 8-12: Hvor enig er du i følgende udsagn: Samarbejdet med rådgivere i lokalområdet er forbedret
som følge af den nye ledelsesstruktur

Institutionsledere

Børnehusledere

i netværk

i områder

Helt enig

3%

0%

Enig

3%

0%

Hverken eller

51 %

73 %

Uenig

11 %

0%

Helt uenig

17 %

27 %

Ved ikke

14 %

0%

100 %

100 %

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)
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Tabel 8-13: Hvor enig er du i følgende udsagn: Det tværfaglige samarbejde er forbedret som følge af den
nye ledelsesstruktur

Institutionsledere i netværk

Børnehusledere
i områder

Helt enig

11 %

0%

Enig

26 %

36 %

Hverken eller

26 %

27 %

Uenig

17 %

9%

Helt uenig

11 %

18 %

9%

9%

100 %

100 %

Ved ikke
I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Ledere i netværk (N=35), Ledere i områder (N=11)

Baggrundsspørgsmål
Tabel 8-14: Vuggestue, børnehave eller integreret institution

Institutionsledere
i netværk

Børnehusledere i områder

Vuggestue

7

2

Børnehave

8

1

Integreret

20

8

I alt

35

11

Tabel 8-15: Antal børn, institutionen er normeret til

Antal børn

Institutionsledere

Børnehusledere

i netværk

i områder

Vuggestuebørn
0-10

11

1

11-20

4

4

21-30

9

4

31-40

7

2

41-50

4

0

0-15

7

2

16-30

2

0

31-45

11

7

46-60

12

1

61-75

2

0

75-94

1

1

35

11

Børnehavebørn

I alt

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Note: Tabellen indeholder udelukkende svar fra netværksledere (N=35) og ledere i områder (N=11)
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Tabel 8-16: Ejerform

Ejerform

Institutionsledere

Børnehusledere

i netværk

i områder

Selvejende

10

0

Kommunal

23

11

2

0

Pulje

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt institutions- og børnehusledere
Note: Tabellen indeholder udelukkende svar fra netværksledere (N=35) og ledere i områder (N=11)
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BILAG 3
SAMMENHÆNG MELLEM MÅL, SUCCESKRITERIER OG SPØRGSMÅL I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

SPØRGESKEMA TIL DAGINSTITUTIONSLEDERE
Nedenfor ses sammenhængen mellem mål, succeskriterier, spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen og svarkategorier. Spørgeskemaet er besvaret via internettet, hvor skemaet er sat op med indledning og vejledning, forklarende tekster, automatiske
spring, hvis kun en del af respondenterne skal besvare et spørgsmål mv.
Mål (fra udbudsmaterialet)
Mål 1:
Skabe endnu bedre
dagtilbud for børn
og forældre gennem et styrket fokus på det pædagogiske arbejde og
udvikling i børnehusene.

Succeskriterier
Områdeledelse
Områdelederen aflaster børnehuslederne, så lederne
frigøres til mere
pædagogisk ledelse i
det enkelte børnehus.

Succeskriterier

Spørgsmål

Netværksledelse
Lederne i netværket
aflaster hinanden, så
de hver især frigøres
til mere pædagogisk
ledelse i det enkelte
dagtilbud.

Svarkategorier

SPM 1

1. 0-5 timer

Hvor meget af din ugentlige arbejdstid går under den nye ledelsesstruktur med pædagogisk
ledelse?

2. 6-10 timer
3. 11-15 timer
4. 16-20 timer
5. 21-25 timer
6. 26-30 timer
7. 31 timer eller mere
8. Ved ikke

SPM 2

Udføres kun af
netværk/ områdeleder

Hvilke af følgende ledelsesopgaver udføres i dag helt eller delvist af ledernetværket/ledelsesteamet herunder områdelederen? (sæt kryds ud for de enkelte ledelsesopgaver)
Budgetstyring i forhold til
tværgående opgaver
Lønsumsstyring
Udarbejdelse af virksomhedsplan
Fastsættelse af mål for pædagogisk udvikling
Løbende dokumentation og
evaluering

Udføres af børnehusleder / institutionsleder
samt af ledernetværk / ledelsesteam, herunder områdeleder

Udføres
kun af
børnehusleder/ institutionsleder
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Mål (fra udbudsmaterialet)

Succeskriterier
Områdeledelse

Succeskriterier

Spørgsmål

Netværksledelse

Svarkategorier
Fælles kompetenceudvikling
Ansættelser af nye medarbejdere
Arbejdspladsvurdering (APV)
Forhandling af løn
Lønpolitik
Personalepolitik
Tværfagligt samarbejde mellem institutioner/afdelinger.
Fælles økonomistyring
Fælles indkøb
Fælles vikardækning
Læreplaner
Samarbejde om personaleressourcer
Samarbejde med eksterne
aktører (fx skole, sundhedsplejersker, dagplejere)
Kontakt til forvaltningen.
Andet (angiv):__________

SPM 3
Hvor meget tid har du til pædagogisk ledelse under den nye ledelsesstruktur sammenlignet
med den tidligere ledelsesstruktur?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meget mere tid
Mere tid
Det samme
Mindre tid
Meget mindre tid
Ved ikke

1.
2.
3.

Ja
Nej
Ved ikke

1.
2.
3.
4.

Et enkelt udviklingsprojekt
To
Tre
Fire

[Stilles ikke til områdeledere]
Samarbejdet i det
strategiske ledelsesteam skaber et større fokus på fælles
tværgående pædagogiske udviklingsprojekter.

Samarbejdet i netværket skaber et større fokus på fælles
tværgående pædagogiske udviklingsprojekter.

SPM 4
Er der iværksat fælles pædagogiske udviklingsprojekter i netværket/området, mens ledelsesforsøget har stået på?
SPM 4a
Hvis ja:
Hvor mange fælles udviklingsprojekter er igangsat i netvær-
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Mål (fra udbudsmaterialet)

Succeskriterier
Områdeledelse

Den pædagogiske
faglighed styrkes
gennem fælles målrettet kompetenceudvikling for ledere
og medarbejdere.

Succeskriterier

Spørgsmål

Netværksledelse

Den pædagogiske faglighed styrkes gennem
fælles målrettet kompetenceudvikling for
ledere og medarbejdere.

ket/området, mens ledelsesforsøget har stået på?

5.
6.

Fem eller flere udviklingsprojekter
Ved ikke

SPM 5

1.
2.
3.

Ja
Nej
Ved ikke

1.
2.
3.

Ja
Nej
Ved ikke

1.
2.
3.

Ja
Nej
Ved Ikke

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cirka en gang
Cirka en gang
Cirka én gang
Cirka én gang
Cirka én gang
Ved ikke

1.
2.
3.

Ja
Nej
Ved ikke

Er der iværksat fælles kompetenceudvikling i netværket/ området for lederne?
SPM 6
Er der iværksat fælles kompetenceudvikling i netværket/ området for medarbejderne?

Børnene får et bedre
og mere mangfoldigt
tilbud, dels ved fælles pædagogiske aktiviteter, dels ved at
udnytte faglige
kompetencer på
tværs af husene.

Børnene får et bedre
og mere mangfoldigt
tilbud, dels ved fælles
pædagogiske aktiviteter, dels ved at udnytte faglige kompetencer
på tværs af dagtilbuddene.

Svarkategorier

SPM 7
Har din(e) institution(er)/dit
børnehus afholdt fælles pædagogiske aktiviteter med andre
institutioner/børnehuse inden for
netværket/området?
SPM 7a
Hvis ja:
Hvor ofte har din(e) institution(er)/dit børnehus afholdt fælles pædagogiske aktiviteter med
andre institutioner/børnehuse
inden for netværket/
området?
SPM 8
Har din(e) institution(er)/dit
børnehus udvekslet personale
med andre institutioner/børnehuse inden for netværket/området, mens ledelsesforsøget har
stået på? (Ved udveksling af
personale forstås lån og/eller
udlån af personale fra institutioner/børnehuse)

om ugen eller oftere
om måneden
i kvartalet.
hvert halve år
om året eller sjældnere
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Mål (fra udbudsmaterialet)

Succeskriterier
Områdeledelse

Succeskriterier

Spørgsmål

Netværksledelse
SPM 8a
Hvis ja:

Hvilke personalegrupper er blevet udvekslet med andre institutioner/børnehuse (sæt gerne flere kryds)?
MÅL 2:
Professionalisering
af ledelsen af dagtilbuddene med mulighed for et mere
strategisk lederfællesskab og målrettet faglig udvikling.

Bedre ledelsesmæssig sparring af den
enkelte leder, dels i
ledelsesteamet, dels
ved en tættere ledelse.

Bedre ledelsesmæssig
sparring af den enkelte leder i netværket.

SPM 9
I hvilken grad har du under den
nye ledelsesstruktur modtaget
sparring på den måde, du løser
din ledelsesopgave fra dit ledernetværk/dit ledelsesteam, herunder din områdeleder? [Stilles
ikke til områdeledere]
SPM 9a
Hvis ja:
Hvilken type af ledelsesmæssig
sparring har du modtaget fra dit
ledernetværk/ledelsesteam,
herunder din områdeleder? (Sæt
gerne flere kryds)

Svarkategorier
1.
2.
3.
4.
5.

Ledere
Fastansatte pædagoger
Vikarer
Køkkenpersonale
Andet (angiv)_____________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sparring i forhold til motivation af medarbejdere
Sparring i forhold til arbejdsmiljø
Sparring i forhold til pædagogisk udvikling
Sparring i forhold til dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde
Sparring i forhold til langsigtede, strategiske mål
Sparring i forhold til håndtering af forældre
Andet (angiv)________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke

[Stilles ikke til områdeledere]
Målrettet udvikling
af lederrollen ved at
bruge ledelsesteamet som arena
for kompetenceudvikling og videndeling.

Målrettet udvikling af
lederrollen ved at bruge netværket som
arena for kompetenceudvikling og videndeling.

SPM 10
I hvilken grad har dit ledernetværk/dit ledelsesteam herunder
områdeleder fungeret som arena
for at forbedre dine kompetencer som leder, mens ledelsesforsøget har stået på? (fx via programsatte diskussioner, eksterne oplæg mv.)
[stilles ikke til områdeledere]

Større kvalitet i den
samlede ledelse
(større fokusering i
ledelsesopgaven),
fordi den todelte ledelse i områdeledelserne skaber en klar
arbejdsdeling og

Større kvalitet i den
samlede ledelse (større fokusering i ledelsesopgaven), fordi arbejdsdeling på tværs
af dagtilbuddene udnytter ledernes forskellige kompetencer

SPM 11
I hvilken grad har den nye ledelsesstruktur medført, at du bliver
aflastet i nogle ledelsesopgaver
og bedre kan specialisere dig i
andre?
[Stilles ikke til områdeledere]
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Mål (fra udbudsmaterialet)

Succeskriterier
Områdeledelse

Succeskriterier

Spørgsmål

Netværksledelse

specialisering.

og muliggør specialisering.

Øget medarbejdertrivsel som følge af
et større fokus på
den pædagogiske
ledelse og øget
samarbejde på
tværs af børnehuse.

Øget medarbejdertrivsel som følge af et
større fokus på den
pædagogiske ledelse
og øget samarbejde
på tværs af dagtilbud.

-

Svarkategorier

-

Kan ikke afdækkes i spørgeskema til lederne

Bedre løsning af
konkrete ledelsesmæssige udfordringer i hverdagen via
koordination, gensidig videndeling og
en klar ansvarsfordeling.

Bedre løsning af konkrete ledelsesmæssige
udfordringer i hverdagen via koordination,
gensidig videndeling
og en klar ansvarsfordeling.

SPM 13
Ved du altid, hvilke ledelsesopgaver institutionslederen/
børnehuslederen har ansvar for,
og hvilke opgaver ledernetværket/ledelsesteamet, herunder
områdelederen har ansvar for?
(Sæt kryds ud for alle ledelsesopgaverne)

Er sikker på
ansvarsfordelingen
Budgetstyring i forhold til tværgående opgaver
Lønsumsstyring
Udarbejdelse af virksomhedsplan
Fastsættelse af mål for pædagogisk udvikling
Løbende dokumentation og evaluering
Fælles kompetenceudvikling
Ansættelser af nye medarbejdere
Arbejdspladsvurdering (APV)
Forhandling af løn
Lønpolitik
Personalepolitik
Tværfagligt samarbejde mellem institutioner/
afdelinger.
Fælles økonomistyring
Fælles indkøb
Fælles vikardækning
Læreplaner
Samarbejde om personaleressourcer

Er usikker
på ansvarsfordelingen
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Mål (fra udbudsmaterialet)

Succeskriterier

Succeskriterier
Områdeledelse

Spørgsmål

Netværksledelse

Svarkategorier
Samarbejde til eksterne aktører (fx skole,
sundhedsplejersker, dagplejere)
Kontakt til forvaltningen.
Andet (angiv):__________

SPM 14
Hvordan synes du generelt, at
ledelsesmæssige udfordringer i
din dagligdag bliver løst under
den nye ledelsesstruktur sammenlignet med under den tidligere struktur?
Den fælles bestyrelse giver et strategisk løft af arbejdet i
forældrebestyrelsen,
samtidig med at den
nære indflydelse bevares i forældrerådene.

-

Gennem det fælles
lokale MED-udvalg
sikres en større
medarbejderindflydelse på den strategiske udvikling af
området og områdets børnehuse.

-

SPM 15
I hvilken grad har forældrene
indflydelse på strategiske beslutninger i institutionen gennem
forældrebestyrelsen?
SPM 16
I hvilken grad har forældrene
indflydelse på de nære forhold i
institutionen gennem forældrebestyrelsen eller forældreråd?
SPM 17
I hvilken grad har medarbejderne indflydelse på den langsigtede strategiske udvikling i hele
området/netværket gennem
MED-udvalgene/gennem personalemøder med MED-status?
SPM 18
I hvilken grad har medarbejderne indflydelse på den langsigtede strategiske udvikling i institutionen gennem MED-udvalgene/
gennem personalemøder med
MED-status?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meget bedre
Bedre
Ingen forskel
Dårligere
Meget dårligere
Ved ikke

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke
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Mål (fra udbudsmaterialet)
Mål 3:
Bedre overordnet
styring og en bedre
udnyttelse af det
ressourcemæssige
råderum (økonomi,
tid, kompetencer),
som sikrer, at udfordringerne på
dagtilbudsområdet
håndteres.

Succeskriterier

Succeskriterier
Områdeledelse

Netværksledelse

Fælles løsning af en
række opgaver og
tværgående prioriteringer giver en bedre udnyttelse af ressourcerne og muliggør stordriftsfordele.

Fælles løsning af en
række opgaver og
tværgående prioriteringer giver en bedre
udnyttelse af ressourcerne og muliggør
stordriftsfordele.

Spørgsmål

Svarkategorier

SPM 19
Løser din(e) institution(er)/dit
børnehus opgaver i fællesskab
med andre institutioner/børnehuse inden for netværket/områder på følgende områder?

Ja

Nej

Ja

Nej

Udveksling af personale
Udveksling af lokaler
Fælles pædagogiske aktiviteter
Fælles indkøb
Fælles vedligeholdelse af bygninger
Andet (angiv)_______________

SPM 20
Har din(e) daginstitution(er) under den nye ledelsesstruktur
sparet penge/ressourcer ved at
samarbejde med andre dagtilbud inden for området/netværket på følgende måder?

Udveksling af personale
Udveksling af lokaler
Fælles pædagogiske aktiviteter
Fælles indkøb
Fælles vedligeholdelse af bygninger
Andet (angiv)_______________

Spm 21
Er der i området foretaget prioriteringer, hvor der er flyttet ressourcer fra én institution til en
anden (personale, økonomi,
vedligeholdelse etc.)?

1.
2.
3.

Ja
Nej
Ved ikke

70

Mål (fra udbudsmaterialet)

Succeskriterier
Områdeledelse

Succeskriterier

Spørgsmål

Netværksledelse

Svarkategorier

[Spm stilles kun til områdeledere og institutioner i områder]
Styrkelsen af ledelsen sikrer, at dagtilbuddene er økonomisk, fagligt, administrativt og ledelsesmæssigt bæredygtige.

Styrkelsen af ledelsen
sikrer, at dagtilbuddene er økonomisk, fagligt, administrativt og
ledelsesmæssigt bæredygtige.

Dette succeskriterium er så generelt, at det dækkes af de øvrige spørgsmål.

-

Mere effektiv og rationel varetagelse af
opgaverne, fordi de
administrative og
styringsrelaterede
opgaver samles hos
områdelederen.

Mere effektiv og rationel varetagelse af opgaverne, fordi administrative og styringsrelaterede opgaver kan
samles hos én leder
eller hos en fælles
administrativ bistand

SPM 22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0-5 timer
6-10 timer
11-15 timer
16-20 timer
21-25 timer
26-30 timer
31 timer eller mere

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Budgetstyring i forhold til tværgående opgaver
Lønsumsstyring
Udarbejdelse ad virksomhedsplan
Løbende dokumentation og evaluering
Forhandling af løn
Lønpolitik
Personalepolitik
Fælles økonomistyring
Fælles indkøb
Læreplaner
Andet (angiv)_________

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helt enig
Enig
Hverken eller
Uenig
Helt uenig
Ved ikke

1.
2.
3.
4.
5.

Helt enig
Enig
Hverken eller
Uenig
Helt uenig

Hvor meget tid bruger du
skønsmæssigt om ugen på administrativt arbejde efter indførelsen af den nye ledelsesstruktur?

SPM 23
Hvilke administrative ledelsesopgaver, som tidligere blev løst i
den enkelte institution, varetages nu helt eller delvist af områdelederen/ledernetværket, herunder en eventuel administrativ
bistand?

Mål 4:
Sikre bedre overgange og større
sammenhæng i
børnenes liv.

Områdelederen
styrker og udvikler i
samarbejde med ledelsesteamet det
tværfaglige samarbejde i områderne
med relevante aktører (dagtilbud, skoler, sundhedsplejersker, dagplejere,
rådgivere m.m.).

Netværket udnyttes
som platform for at
styrke og udvikle det
tværfaglige samarbejde i lokalområderne
med relevante aktører
(dagtilbud, skoler,
sundhedsplejersker,
dagplejere, rådgivere
m.m.).

SPM 24
Hvor enig er du i følgende udsagn:
Samarbejdet med dagplejere i
lokalområdet er forbedret som
følge af den nye ledelsesstruktur
Samarbejdet med skolerne/skolen i lokalområdet er forbedret som følge af den nye ledelsesstruktur
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Mål (fra udbudsmaterialet)

Succeskriterier
Områdeledelse

Større helhed i børnenes opvækst som
følge af systematisk
samarbejde om
overgange.

Succeskriterier

Spørgsmål

Netværksledelse

Større helhed i børnenes opvækst som følge af systematisk
samarbejde om overgange.

Svarkategorier
6.

Ved ikke

Samarbejdet med sundhedsplejersker i lokalområdet er forbedret som følge af den nye ledelsesstruktur:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helt enig
Enig
Hverken eller
Uenig
Helt uenig
Ved ikke

Samarbejdet med rådgivere i lokalområdet er forbedret som
følge af den nye ledelsesstruktur

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helt enig
Enig
Hverken eller
Uenig
Helt uenig
Ved ikke

Det tværfaglige samarbejde er
forbedret som følge af den nye
ledelsesstruktur

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helt enig
Enig
Hverken eller
Uenig
Helt uenig
Ved ikke

SPM 25
Har dit ledernetværket/dit ledelsesteam herunder områdeleder
arbejdet specifikt med følgende
overgange

Ja

Overgang fra dagpleje til børnehave/integreret institution
Overgang fra vuggestue til børnehave
Overgang fra daginstitution til skole

SPM 25a
Hvis ja:
Angiv hvad arbejdet med overgangene har bestået i:

Åbent spørgsmål.

Nej
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Mål (fra udbudsmaterialet)
Mål 5:
Styrke fællesskabet
på dagtilbudsområdet og skabe en
fælles forståelse og
løsning af udfordringerne på hele
småbørnsområdet
og samtidig bevare
mangfoldigheden.

Succeskriterier
Områdeledelse

Succeskriterier

Spørgsmål

Netværksledelse

Den todelte ledelsesstruktur og arbejdet i ledelsesteamet muliggør en
mere strategisk dialog og fælles løsning
af udfordringer mellem forvaltning og
dagtilbuddene.

Netværket muliggør
en mere strategisk
dialog og fælles løsning af udfordringer
mellem forvaltning og
dagtilbuddene.

SPM 26

Det tættere samarbejde gør, at flere
børn og forældre får
gavn af mangfoldigheden i dagtilbuddene.

Det tættere samarbejde gør, at flere børn
og forældre får gavn
af mangfoldigheden i
dagtilbuddene.

SPM 27

I hvilken grad har den nye ledelsesstruktur medført en dialog
mellem dagtilbud og forvaltning,
som er mere langsigtet og strategisk orienteret?

Hvordan mener du, at den nye
ledelsesstruktur har påvirket variationen i det pædagogiske tilbud i institutionerne/børnehusene inden for dit område/netværk. Er det…
SPM28
I hvilken grad har institutionen /
børnehuset samarbejdet med institutioner / børnehuse uden for
dit netværk / område?

Baggrundsspørgsmål

[Spørgsmålene stilles ikke, hvis baggrundsoplysningerne
leveres af forvaltningen.
Baggrundsspørgsmål
stilles ikke til områdeledere]

SPM 29
Angiv antal børn, institutionen er
normeret til:

Svarkategorier
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke

1.
2.
3.
4.
5.
6.

blevet meget større
blevet større
hverken større eller mindre
blevet mindre
blevet meget mindre
Ved ikke

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke

1.
2.

Antal vuggestuebørn:
Antal børnehavebørn:

1.
2.
3.

Selvejende
Kommunal
Pulje

1.
2.
3.

En vuggestue
En børnehave
Integreret

[Stilles ikke til områdeledere]
SPM 30
Hvad er institutionens ejerform?
[Stilles ikke til områdeledere]
SPM 31
Er institutionen…
[Stilles ikke til områdeledere]
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