
Side 1 af 2

Høringssvar fra område øst vedr. ændret 
ledelses struktur.

Område øst bemærkninger og historik til ledelsesstrukturen på 
dagtilbudsområdet.

Model 1, skulle efter sigende vise den nuværende struktur.

Vi har i område øst ikke haft en fuldtids daglig leder på alle 
matrikler, da område lederen har, skulle varetage begge roller 
på den ene matrikel, hvilket jo også medvirker at vi ikke har 
haft en fuldtids områdeleder heller. I perioder har de 3 
matrikler på skift været uden daglig leder, i op til 1 år af 
gangen. Ingen af de ansatte daglige ledere, har været ansat 
siden opstart af den nuværende ledelses struktur i 2015.

Vi i område øst, har svært ved at skulle vælge den fordyrende 
løsning i model 1, da den aldrig har kørt optimalt, med de 
ellers lovede mål. Og har derfor intet erfaringsgrundlag med 
denne model.

Vi område øst, har svært ved at pege på nogen af de valgte 
modeller, da der tages ressourcer fra det pædagogiske 
arbejde med børnene. I den nuværende struktur er problemet 
at de daglige ledere reelt må tage af normeringen for at få 
løst ledelsesopgaverne. Vi i område øst tager afstand fra, at 
finansiere den nye struktur med dårligere normeringer.

Vi ønsker at en ny ledelsesstruktur implementeres ved tilførsel af 
ekstra økonomi, således at normerings niveau, som netop er 
besluttet med den nye tildelings model, opretholdes.

Vi ønsker at ledelsesstrukturen ændres, så det sikres at der er 
faglige pædagogiske ledelse på alle matrikler, og at 
ændringen gennemføres ved ekstra til førelse af midler, uden 
forringelse af normeringen.



Side 2 af 2

Endvidere ønsker vi i område øst, at der kigges på de 
administrative opgaver hos ledelsen, og dennes 
overbebyrdelse.  Vi ønsker at ledelsens pædagogiske 
kompetencer bruges optimalt til faglig ledelse, fremfor det 
administrative som til dels kan udliciteres.

MED-udvalget område øst


