
Punkter til dialogmødet med BLU fra Områdebestyrelse Midt  
 

1) Ledelse i tildelingsmodellen 

a. Det er dejligt med en nu transparent tildeling af midler, men der mangler den sidste aspekt omkring 

ledelse – den reelle ledelsestid skal fremgå, så den matcher virkeligheden. 

b. Der er kun afsat 0,5 stilling til ledelse af daglig pædagogisk leder. Reelt set er det sjældent kun så få 

timer, der bruges til ledelse, og dermed overføres timerne fra børnene – og giver dermed en 

dårligere normering. 

2) Nærværende ledelse – bør områdeleder også være daglig pædagogisk leder? 

a. Områderne har hver en områdeleder der samtidig skal fungere om daglig pædagogisk leder i en 

afdeling. 

b. Det giver udfordringer ift. at være nærværende leder i institutionen og afspejler derfor ikke det 

arbejde der reelt lægges i at være daglig pædagogisk leder.  

3) Merudgifter ift. sprogarbejdet 

a. Vi har en afdeling i området med næsten 80 % anden etnisk baggrund, og det koster selvfølgelig 

ekstra personaleressourcer for at opnå samme kvalitet i sproget som i de andre afdelinger, samt 

ekstra personaleressourcer – de merudgifter er ikke dækket.  

4) Hvordan kan vi bidrage til at fremme en bedre fordeling af børn  

a. Det handler for os forældre om at gøre institutionerne attraktive for alle, for at fremme 

mangfoldigheden. 

b. I Lillebo er der f.eks en god fordeling af børn, bl.a. med anden etnisk baggrund, og det er tydeligt at 

det fremmer børnenes forståelse for hinanden og hjælper det enkelte barn i f.eks. 

sprogkundskaber/integration. 

5) Særskilte midler til vedligehold af legepladser 

a. Tildelingsmodellen lægger op til ét samlet budget til drift, fordelt på børnetal 

b. Der er således ikke afsat midler til vedligehold til legepladser. 

c. Hvis afdelingen prioriterer at afsætte midler til vedligehold af legepladser, vil det forringe den 

faktiske normering. 

d. Det skal også afspejle slidtage. F.eks. får nye afdelinger lige så mange penge per barn til legepladser 

som en gammel legeplads fra 70’erne.  

e. Der er flere eksempler på at legepladserne afvikles. Der er ikke penge til hverken vedligehold eller 

udvikling. Faciliteterne er så forældede at de ikke understøtter eller afspejler de læringsmål som 

loven foreskriver. 

f. Det der holder legepladserne i den stand de har, er det store arbejde forældrene lægger ved 

arbejdsdagene og de bidrag i form af materialer som nogle forældre har mulighed for at stille til 

rådighed. 

6) Fleksible Åbne- og lukketider  

a. Faxe kommune er en pendlerkommune, og afdelingernes åbningstider er vigtige for at tiltrække 

tilflyttere.  

b. Det kunne være en idé hvis hver afdeling hvert andet år lavede en undersøgelse blandt forældrene, 

så åbningstiderne kunne tilpasses indenfor den eksisterende ramme  

7) Dialog med andre centre ved beslutninger, så der nedbrydes siloer i Faxe i Fællesskabs-ånd  

a. Med baggrund i den konkrete sag med parkeringspladser lige ved siden af børnenes sovepladser. 


