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Att: Center for Børn og Undervisning. 
Høring om forslag til ny budgettildelingsmodel på daginstitutionsområdet fra den 1. maj 
2019.

Område Vest MED-udvalg vil først og fremmest give udtryk for personalets begejstring ift. 
det politiske budgetforlig med tildelingen af 9 millioner til daginstitutionerne i Faxe 
kommune. 

Stor anerkendelse til det politiskniveau for at tage dagtilbud alvorligt og stå ved de 
politiske mål og hensigter som blev italesat inden valget. 

Den politiske prioritering i den fremtidige kvalitetsdagsorden med enkle gennemsnitlige og 
omkostningsægte budgetter skaber både ledelses- og personalemæssig arbejdsro. Det 
bemærkes endvidere, at man fra politisk hold sætter fagligheden højt ud fra en ratio 
pædagog/medhjælper på 60/40. Det kan vi kun bistå.

Område Vest Med-udvalg anbefaler model 1. 
Baggrunden er, at der samles så meget som muligt ét sted. Det skaber overblik, og 
områdelederen kender sit budget fra dag 1. Ligeledes spares en administrationsgang. 

3.3 Tildeling til ledelse og administration 

Et anderledes billede træder tydeligt frem i forbindelses med tildeling af ledelse i de 
enkelte områder.

Område Vest MED-udvalg vil påpege den ledelsesmæssige skævhed, der med al 
tydelighed fremgår af Faxe kommunes egne tal ved sammentælling i antal af personaler. 
MED-udvalg Vest ønsker en stærk faglig, nærværende og tydelig ledelse på det samlede 
daginstitutionsområde. Herunder et retfærdigt serviceniveau for børn, forældre, 
personaler og ledelse.

Dette bliver i mere eller mindre grad besværliggjort af den skævhed, der indirekte ligger i 
den foreslåede tildelingsmodel til ledelse. MED-udvalg Vest ønsker til forskel fra den 
nuværende tildelingsmodel, at tilførslen af midler til ledelse baseres på antallet af 
personaler frem for antallet af afdelinger i hvert område. 

Nedenfor vil der blive redegjort for, hvilken betydning en sådan tildelingsmodel har og vil 
have. Der præciseres hvori skævheden ligger og dermed det ulige serviceniveau i de 
forskellige områder. 

Med udgangspunkt i antallet af personaler ser fordelingen i gennemsnit således ud: 
Område Vest: 49,9 personale til en daglig pædagogisk leder. 
Område Øst: 34,7 personale til en daglig pædagogisk leder. 
Område Midt: 30,2 personale til en daglig pædagogisk leder. 



Der er i område Vest 49,9 antal medarbejdere pr. daglig pædagogisk leder.  Mens 
område Øst har henholdsvis 34,6 og område Midt har 30,2. Der er således en difference fra 
område Midt til område Vest på 19,7 personaler. Det finder MED-udvalg Vest ikke er et 
retfærdigt og rimeligt serviceniveau.

Dette skyldes at tildelingsmodellen baserer sig på antallet af afdelinger pr. område. I den 
forbindelse vil MED-udvalg Vest gerne påpege det faktum, at område Vest, i praksis 
består af to afdelinger med 4 matrikler, - herunder en skærmet gruppe på den ene 
matrikel. 

Det foreskriver, at den daglige pædagogiske leder fordeler halvdelen af sine timer til 
faglig ledelse og anden halvdel som pædagogtimer på gulvet. Dette er i praksis ikke 
muligt. Man må være opmærksom på, at der er et enormt ”træk” på den daglige 
pædagogiske ledelse. En grundtildeling med et 0,5 årsværk ledelse er på ingen måde 
retvisende og ikke et realistisk billede af den nuværende ledelsespraksis.

Den daglige pædagogiske leder i område Vest, skal fordele sine timer ud over flere 
matrikler og har ligeledes flere personaler i gennemsnit at tage vare på. 

Der er samtidig beskrevet i tildelingsmodellen, at ”Der er ingen yderligere tildeling til 
sekretærbistand eller lignende i den nuværende model 1”. Dette betyder, at den daglige 
pædagogiske leder alene står med den faglige og personalemæssige ledelse, akutte 
opståede situationer, forældre kontakt, den nødvendige administrative drift, indstillinger, 
hjemmeside, bestyrelser osv. Område Vest vil gerne henstille til, at der bliver lagt en legitim 
og transparent budgettildeling til konkrete administrative opgaver.   

Vi ønsker, at barren sættes højest muligt for hele daginstitutionsområdet. MED-udvalg Vest 
ønsker at henlede opmærksomheden på, at flere undersøgelser fra ”Det nationale 
forsknings-og analysecenter for velværd” – anbefaler et ledelsesspænd på 14 - 20 
medarbejdere pr. ledelsesperson. Dette øger fagligheden, medarbejdertrivslen samt 
nedbringer sygefraværet. Med disse undersøgelser in mente må det være i alles interesse, 
at give områderne de bedst mulige ledelsesvilkår med henblik på en øget faglig kvalitet.   

MED-udvalg Vest opfordrer til en øget opmærksomhed på de respektive ledelsesvilkår i de 
forskellige områder og på tværs af centeret for Børn og Undervisning, hvor der ligeledes 
ses en divergens på skole og dagtilbudsområdet.  Hensigten er som minimum at skabe 
lige vilkår for alle institutioner i Faxe kommune og tage afsæt i de bedst mulige rammer for 
børn, forældre, personale og ledelse. En opmærksomhed i den sammenhæng bør 
ligeledes henvise til den nye dagtilbudslov herunder de styrkede læreplaner.

Det er derfor MED-udvalg Vests anbefaling at dagsordensætte den daglige 
pædagogiske ledelse med henblik på højkvalitetsinstitutioner.    

Det er vigtigt at fremhæve for MED-udvalg Vest, at ovenstående er et 
opmærksomhedspunkt og dermed henviser til det fremrettede fokus. MED-udvalget er på 
ingen måde interesseret i, at der tages budgetmæssige midler fra den samlede 
kerneopgave omkring børnene af hensyn til den faglige kvalitet.

http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i10892/Ledelse---et-spoergsmaal-om-stoerrelse-og-stil

https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-analyse/artikel/ny-rapport-god-ledelse-giver-mindre-stress-og-
sygefravaer/

Område Vest har inklusiv dagplejen et samlet budget på kr. 42.299.184 – ansatte 107,9.

Venlig hilsen 

Det fælles MED-udvalg fra område Vest        
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