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BUPL’s bemærkninger til forslag om ændret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet 
Børn og læringsudvalget har sendt forslag til ændret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i 
høring. Her følger BUPL’s bemærkninger. 
 
Forslaget opererer med fire mulige løsninger, hvor samtlige indebærer ansættelse af en dag-
lig pædagogisk leder på fuld tid på hver af kommunens ni daginstitutioner. Forskellene på 
modellerne er: 
 
Model 1: 3 områdeledere (dyreste løsning). 
Model 2: 2 områdeledere (næst dyreste løsning). 
Model 3: 1 områdeleder (billigste løsning). 
Model 4: Selvstændig institutionsledelse og ansættelse af en pædagogisk konsulent.  
 
Model 4 ligner den løsning, man havde før indførelse af områdeledelse. Dog med den for-
skel, at der ikke budgetteres med afdelingsledere og souschefer, men ansættes en konsu-
lent, der skal være bindeled mellem institutioner og forvaltning. 
 
BUPL er tilfreds med, at man med forslaget imødekommer fagforeningens ønske om, at dag-
lige pædagogiske ledere ansættes på fuld tid. Et krav, som også finder støtte blandt medar-
bejdere, forældre og i rapporterne fra BDO og Brøndum og Fliess. Men vi tager afstand fra at 
finansiere den nye struktur med dårligere normeringer.  
 
Problemet ved den nuværende struktur er netop, at de daglige pædagogiske ledere reelt må 
tage af normeringen for at få løst ledelsesopgaverne. En ny ledelsesstruktur bør ikke blå-
stemple den uhensigtsmæssige praksis, men finde en holdbar løsning. Uanset, hvilken mo-
del kommunen vælger, skal der ikke tages ressourcer fra det pædagogiske arbejde direkte 
med børnene. Derfor kan vi ikke bakke op om forslagene i deres nuværende form. 
 
Vi skal samtidig pege på, at der uanset hvilken model, der vælges til den nye struktur, er le-
delsesmæssige udfordringer for de institutioner, der er delt på flere matrikler. Her kunne en 
løsning være prioritering af tid og økonomi til ansættelse af afdelingsledere, så der også her 
sikres faglig ledelse tæt på pædagogisk praksis. 
 
I 2019 vedtog byrådet at genoprette området med en tilførsel af ca. 7 mio. kr. plus ca. 2 mio. 
kr. i øget forældrebetaling. Således at institutionerne i dag tildeles de penge, som er nødven-
dige for at opretholde de politisk besluttede normeringer. BUPL anbefaler, at den nye ledel-
sesstruktur implementeres ved tilførsel af ekstra økonomi, således at normeringsniveauet, 
som netop er besluttet med den nye tildelingsmodel, opretholdes.  
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BUPL anbefaler, at ledelsesstrukturen ændres, så det sikres, at der er faglig pædagogisk le-
delse på alle matrikler, og at ændringen gennemføres ved ekstra tilførsel af midler uden for-
ringelse af normeringen. 
 
Såfremt I ønsker det, står fagforeningen til rådighed for yderligere dialog. 
  
 
 
Jørgen Krossing Eberhardt 
Faglig sekretær, dagtilbudsområdet 
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