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Bilag 1 – uddybning af forslag til modeller for ledelsesstruktur på 
dagtilbudsområdet 

Nedenstående fremlægges fire forskellige modeller til ny ledelsesstruktur på 
dagtilbudsområdet. 

I de forslåede modeller er dagplejen ikke en del af et dagtilbudsområdet, 
men er en selvstændig enhed med egen ledelse. 

Model 1
 

Nuværende struktur med tre dagtilbud områder og én fuldtids daglig 
pædagogisk leder i hver afdeling. 
 
Fordele  Fuld ledelses tid som områdeleder 

 Fuld ledelsestid som daglig pædagogisk leder
 Fælles viden og erfaringsudveksling i områderne
 Udnytte personale ressourcer på tværs af 

området
 Samarbejde med skolerne i eget området
 Gode vilkår for økonomistyring

 
Ulemper  Risiko for manglende sammenhængskraft på 

tværs af områderne 
 Forholdsvis små dagtilbudsområder 
 Mange ressourcer til områdeledelse

Økonomi model 1 

 Nuværende budget Model 1
Økonomisk 
konsekvens

Områdeleder 2.070.750 2.070.750 0

Daglig pædagogisk leder 1.827.000 5.481.000 3.654.000

Samlet 3.897.750 7.551.750 3.654.000

Model 2
To dagtilbudsområder og fuld daglig pædagogisk ledelse i hver afdeling.
 
Fordele  Tid til daglig pædagogisk ledelse

 Tid til områdeledelse
 Fælles viden og erfaringsudveksling i områderne
 Udnytte personale ressourcer på tværs af 

områderne
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 Gode vilkår for økonomistyring
 Bedre udnyttelse af ledelsesressourcer  

stordriftsfordele
 

Ulemper  Matcher ikke skolestrukturens tre områder
 Forandringsproces for medarbejdere og 

forældre ved ny ledelsesstruktur
 

Økonomi model 2 

 Nuværende budget Model 2
Økonomisk 
konsekvens

Områdeleder 2.070.750 1.380.500 -690.250

Daglig pædagogisk leder 1.827.000 5.481.000 3.654.000

Samlet 3.897.750 6.861.500 2.963.750

Model 3
En områdeleder/ dagtilbudsleder og fuld daglig pædagogiske leder i alle 
afdelinger. 
 
Fordele  Tid til daglig pædagogisk ledelse

 Fælles viden og erfaringsudveksling på tværs af 
det samlede dagtilbudsområde 

 Udnytte personale ressourcer på tværs 
 Bedre udnyttelse af ledelsesressourcer  

stordriftsfordele
 Gode vilkår for økonomistyring
 Fælles administration

Ulemper  Risiko for at det tværfaglige samarbejde på 
niveau 4 - områdeleder/ dagtilbudsleder kan 
være udfordret 

 Matcher ikke skolestrukturens tre områder
 Manglende ledelsessparring
 Områdelederstillingen kan få karakter af en 

dagtilbudschef 
 

Økonomi model 3 

 Nuværende budget Model 3
Økonomisk 
konsekvens

Områdeleder 2.070.750 690.250 -1.380.500

Daglig pædagogisk leder 1.827.000 5.481.000 3.654.000

Samlet 3.897.750 6.171.250 2.273.500
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Model 4
Fuld daglig pædagogiske leder i alle afdelinger. Daglig pædagogisk leder 
referer til centerchef og med tværgående konsulentfunktioner. 
 
Fordele  Fælles viden og erfaringsudveksling på tværs af 

det samlede dagtilbudsområde 
 Udnytte personale ressourcer på tværs 
 Gode vilkår for økonomistyring
 Sammenhængskraft på det samlede 

dagtilbudsområde
 Fælles administration

 
Ulemper  Den daglige pædagogiske leder får forskellige 

funktioner 
 Flere administrative opgaver til den daglige 

pædagogiske leder
 Risiko for at samarbejde på tværs af skoler og 

øvrige samarbejdsparter nedprioriteres
 Risiko for at sparring og vidensdeling på tværs af 

området nedprioriteres 
 Dilemma mellem central/ decentral styring
 Centerchefen skal anvende flere ressourcer på 

ledelsessparring
 Strukturen minder om den, der var før 2015

Økonomi model 4 

 Nuværende budget Model 4
Økonomisk 
konsekvens

Områdeleder 2.070.750 0 -2.070.750

Daglig pædagogisk leder 1.827.000 5.481.000 3.654.000

Tværgående pædagogisk 
konsulent 0 600.000 600.000

Samlet 3.897.750 5.481.000 2.183.250

For alle modeller vil det medføre en stigning på forældrebetalingen. 
Stigningen vil udgøre 30–52 kr. for børnehave og 69-112 kr. for vuggestue alt 
efter, hvilken model der vælges. Stigningen er pr. måned.

Ledelsesmodeller uden tilført budget

Nedenstående redegøres for de forslåede modeller uden tilført budget og 
dermed vil det have en indvirkning på normeringen. 

 Oprindelig 
normering Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

 Børn pr. 
voksen Børn pr. voksen Børn pr. voksen Børn pr. voksen Børn pr. voksen

Vuggestue 4,85 5,15 5,09 5,03 5,02
Børnehave 9,85 10,15 10,09 10,03 10,02
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