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Bilag 2 Oversigt med opsummering af de enkelte høringssvar

Afsender Opsummering Model
MED udvalg område Øst  På peger udfordringerne ved nuværende organisering herunder at 

områdeleder også har funktion som både områdeleder og daglig 
pædagogisk leder

 Vil ikke anbefale, at en ny ledelsesstruktur finansieres uden tilført 
budget og have en indvirkning på normeringen 

 Opfordre til at ny ledelsesstruktur stemmer overens med ny 
ressource tildelingsmodel

 At der er faglig pædagogisk ledelse på alle matrikler

Ingen – ønsker 
ledelsesstruktur med 
faglige pædagogisk 
ledelse på alle 
matrikler og ingen 
forringelse af 
normeringen

Områdeforældrebestyrelse 
område Øst

 På peger udfordringerne ved nuværende organisering herunder at 
områdeleder også har funktion som både områdeleder og daglig 
pædagogisk leder

 På peger at model 2 og 3 ikke matcher skolestrukturen 
 På peger at der i model 4 vil mangle et ledelsesled, da centerchef 

skal varetage mange forskellige opgaver

Model 1

MED udvalg område Midt  Er positive overfor, at der er fokus på fuld pædagogisk ledelse
 Ser det som en ulempe, at det bliver på bekostning af normeringen 
 Er bekymret for at det kan betyde, at der skal afskediges 

medarbejdere 
 Model 1: dyr model og ser ikke, at det er nødvendigt med 3 

områdeledere
 Model 2: ser ikke at det er nødvendigt med 2 områdeledere, 

Model 3
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samarbejdet med skoleområderne kan blive udfordret, ny 
områdeleder kan give uro i en periode

 Model 3: ser fordele ved denne model – fuld pædagogisk ledelse, 
en områdeleder der kan samarbejde med alle skoleområderne, 
kan skabe fælles retning økonomisk, arbejdsmiljø, bedre udnyttelse 
af ressourcer og samarbejde på tværs og større 
sammenhængskraft

 Model 4: MED udvalget har ikke peget på fordele og ulemper ved 
model 4

Områdeforældrebestyrelse 
område Midt

 På peger at en ny ledelsesstruktur også vil påvirke organiseringen 
af forældrebestyrelsesarbejdet alt efter, hvilken model der vælges

 Er kritisk over for, at der i alle forslag er en forringelse af 
normeringen og en øget forældrebetaling

 Model 1: Stiller spørgsmål ved om der er behov for 3 
områdeledere, har størst konsekvens for normering og 
forældrebetaling, men ingen ændring af organisering af 
forældresamarbejdet

 Model 2: ser fordele ved model 2 grundet passende 
områdestørrelse og ledelse i alle institutioner, Opfordre til at 
forældrebestyrelsesarbejdet nytænkes i model 2

 Model 3: på peger, at der kan være udfordringer i forhold til 
forældrebestyrelsessamarbejdet og nærværende ledelse til 11 
daglige pædagogiske ledere

 Model 4: antager ikke at denne model er holdbar pga. for stor en 
opgave portefølje til daglig pædagogisk leder (administration, 
strategisk og økonomi ledelse) og dermed for lidt tid til 
personaleledelse og den pædagogiske ledelse 

Ser fordele ved 
model 2

MED udvalg område Vest  På peger at man ikke har bedt om ny ledelsesstruktur, men om 
mere ledelse

Model 1 med 
bemærkninger og 
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 På peger at der er udfordringer ved ledelsesspændet i de tre 
områder og at der er behov for et ensartet serviceniveau

 På peger at der bør tilføre mere faglig ledelse i område Vest
 På peger at ledelsesspændet i Faxe Kommune er langt fra, hvad 

der anbefales
 På peger at Dagplejen er en del af områdeledelsen
 Ser ikke at det giver mening, at ændre de tre områder – det 

matcher ikke skolestrukturen 
 Er bekymret for at en ny ledelsesstruktur vil give uro og utryghed og 

bl.a. påvirke implementering af Faxe i Fællesskab
 Er bekymret for at ny ledelsesstruktur vil skabe mere administration
 Fremsætter et nyt forslag til ledelsesstruktur på både dagtilbuds- og 

skoleområdet

fremsætter nyt 
forslag til 
ledelsesstruktur

Områdeforældrebestyrelse 
område Vest

 På peger at uanset hvilken model der besluttes, så har det 
konsekvenser for børnenes daglige dag og medarbejdernes 
arbejdsmiljø

 Mener ikke at det giver mening, at ændre ledelsesstrukturen
 Er bekymret for at en ændring af ledelsesstrukturen vil medføre 

mere administration og mindre tid til faglig ledelse
 Er kritisk overfor at forslagene vil påvirke normering og 

forældrebetalingen
 Ønsker fokus på faglig ledelse
 Vil anbefale at der tages højde for et enslydende ledelsesspænd
 Model 1: Områdeledelsen matcher skoleområderne
 Model 2: bekymret for at ny struktur vil skabe uro og kræver nyt 

fokus af medarbejderne og påvirke børnenes dagligdag

Model 1

Vestskolens 
forældrebestyrelse

 Anbefaler model 1 og er enig i de opstillede fordele og er af den 
opfattelse, at de få ulemper der er er opstillet burde kunne løses i 

Model 1
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et overordnet ledelsesperspektiv

Center MED  Er positive overfor, at der politisk tages stilling til udfordringerne ved 
områdeledelse i sin nuværende form

 På peger udfordringerne ved nuværende organisering herunder 
områdernes størrelse og at områdeleder også har funktion som 
både områdeleder og daglig pædagogisk leder

 Ønsker at medarbejderne får større mulighed for faglig ledelse og 
sparring ved en fuldtids daglig pædagogisk leder

 På peger at der ved nedlæggelse af souschef funktionen er blevet 
skabt ringere vilkår for identificering og opkvalificering af 
kommende ledertalenter.

Ingen

BUPL  Er positive overfor, at der i alle modeller er taget højde for en 
fuldtids daglig pædagogisk ledelse på alle matrikler

 Er kritisk overfor at forslagene medfører en dårligere normering
 Påpeger at i alle modellerne er der en udfordring for de dagtilbud 

som er fordelt på flere matrikler
 Anbefaler at der tilføres den fornødne økonomi mhp. at opretholde 

normeringsniveauet jf. ny ressourcetildelingsmodel

Ingen – kan ikke 
anbefale nogle af 
modellerne i deres 
nuværende form.
Anbefaler at der 
sikres faglig 
pædagogisk ledelse 
på alle matrikler og 
at normeringen ikke 
bliver påvirket.

FOA  Er positiv over for at der er blevet lyttet til høringssvarene i 
forbindelse med ressourcetildelingsmodellerne og et ønske om 
mere daglig pædagogisk ledelse

 Er positiv overfor, at der i alle modeller er taget højde for daglig 
pædagogisk ledelse på alle matrikler

 Er meget positiv stemt overfor, at dagplejen ikke er en del af 
områdeledelsen, men en selvstændig ledelse, da dagplejen og 
dagtilbud ikke har en sammenlignelig struktur

Peger ikke på en 
model, men 
understreger 
vigtigheden af, at 
have en 
ledelsesstruktur med 
en fuldtids daglig 
pædagogisk leder 
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på alle matrikler og 
at det 
normeringsniveau 
der er i dag ikke 
forringes ved 
indførelse af en ny 
model.
Er positivt stemt 
overfor at dagplejen 
ikke er en del af 
områdeledelsen


