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Høringssvar jf. punkt. 48. BLU den. 29. maj 2019 

48. Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet 

Høringssvar udarbejdet af MED-udvalget i område Vest. 

_______________________________________________________________________________ 

Område vest vil pege på Model 1, men vi gør samtidig opmærksom på,  

- at vi ikke har bedt om en reorganisering af ledelsesstrukturen, men om mere ledelse - 

(jf. tidligere fremsendte skrivelse af 14. december 2018 angående høring om forslag til ny 

budgettildelingsmodel på daginstitutionsområdet fra 1. maj 2019). 

Vi ønsker 

Område Vest ønsker sig fortsat en større respekt og anerkendelse ift. ledelsesopgaven på 

dagtilbudsområdet. Med-udvalget i område Vest gør således atter opmærksom på, at 

der er et misvisende forhold vedr. områdets ledelsesspænd. Og lige så vigtigt er det, at 

understrege at Dagplejen er en del af områdeledelsen.  

 

Vest´ ledelsesspænd er på samlet 118 medarbejdere – 440 børn. Ledelsen består blot af 

1½ daglig pædagogisk leder samt 1 områdeleder der har daglig pædagogisk 

lederfunktion, - som beskrevet i sagsfremstillingen.  

Derfor gør MED-udvalget endnu engang opmærksom på, at der retfærdigvis bør sigtes 

efter et enslydende serviceniveau på det samlede dagtilbudsområde. Således bør der 

tilføres daglig ledelse ift. antallet af medarbejdere og at der i den forbindelse også tages 

højde for de mange flere matrikler der er i område Vest. 

Med en henvisning til det anbefalede ledelsesspænd fra KORA 2015, er det samlede 

dagtilbud i Faxe kommune langt fra det, der giver størst muligt potentiale i forhold til en 

oplevet faglig kvalitet og god trivsel blandt medarbejdere.  

 

Der peges hermed på de gunstige fordele ved den nuværende ledelsesstruktur med en 

tilførsel af mere faglig ledelse, - som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 Fælles viden og erfaringsudveksling 

 Udnytte personalets ressourcer på tværs af området 

 Samarbejde med skolerne i eget område 

 Gode vilkår for økonomistyring 

 

I øvrigt  

Der er et stadigt større fokus på sygefravær i Faxe kommune.  Medarbejdernes trivsel og 

en nærværende ledelse i hverdagen vil i den forbindelse være en nødvendighed.  
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Vores overvejelser 

MED-udvalget i område Vest finder ingen mening i at opdele dagtilbud i færre områder, 

da det ikke matcher områderne ift. skolerne.  

 

Der er over de senere år blevet etableret et givende og udviklende ledelsesfællesskab i 

de enkelte områder. Og dette er for alvor ved at stabiliseret sig til gavn for medarbejderne 

og organisationen.  

Vi ser en divergens i, at der er et ønske om at udvikle på Samskabelse, - jf. Faxe i 

Fællesskab - og forslaget om at ændre på ledelsesstrukturen, netop som denne er ved at 

”finde sig til rette”. For at kunne implementere Faxe i Fællesskab – herunder også at formå 

at samskabe konstruktivt til gavn for organisationen og borgerne/brugerne, ville det kræve 

medarbejdere som har et godt og funktionelt arbejdsfællesskab. Dette fordrer, at der på 

de indre linjer er gode arbejdsrelationer, hvilket er bestemt af at der er genkendelighed 

og ro omkring samarbejdet.  

 

Således gøres der opmærksom på, at en ændring af ledelsesstrukturen på nuværende 

tidspunkt, må forventes at udfordre medarbejdertrivslen unødigt og skabe utryghed/uro 

blandt medarbejderne, hvilket yderligere vil være til ugunst for organisationen. 

  

Der peges desuden på, at der vil komme en øget administration ved en anderledes 

opdeling af områderne i dagtilbud, da der skal refereres til flere skoleledere. Herunder må 

der også forventes en mere tidskrævende administration og koordinering ift. TVÆRS og 

øvrige arbejdsfællesskaber i relation til kerneopgaven. 

Områdeledelsen har været under pres/ændringer siden den blev indført i 2015.  

Område Vest beder derfor om stabilitet (ro), således at udførelsen af den faglige daglige 

ledelse - som er påkrævet for at kunne løfte kvaliteten i kerneopgaven herunder også 

implementering af ny styrkede læreplan - kan imødekommes på ordentlig vis. 

Ved en reducering af områderne vil ledelsesspændet ift. afdelingerne blive endnu større 

med fare for at drukne i den daglige drift, hvilket vil blive på bekostning af den faglige 

sparring som personalet efterlyser. Beslutningsgangen vil ligeledes blive længere. 

Der er p.t ikke tildelt administrationstimer til dagtilbudsområdet. Det giver ikke mening med 

fælles administration på det samlede dagtilbudsområde ift. opgavernes omfang og 

nuværende struktur. Derved løftes de administrative opgaver med fordel i de enkelte 

områder nær medarbejderne.  
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Forslag 

Det kunne overvejes at øge forældrebetalingen en anelse, således at det ikke går ud over 

normeringen. 

 

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Områdebestyrelsen i Vest tidligere har påpeget det 

urimelige i at mere ledelse skal tages fra normeringerne. Dette begrundes især i, at de 

(område Vest) allerede har betalt en gang ved reduceringen af den daglige 

pædagogiske ledelse. Og i dette forhold fik de ingen nedsættelse af forældrebetalingen.  

 

Ved en evt. politisk besluttet reorganisering af hele ledelsesstrukturen på både 

skole- og dagtilbudsområdet. 

________________________________________________________________________________ 

I fald at det besluttes, at ledelsesstrukturen skal ændres, vil område Vest pege på Model 3. 

Således vil der være 1 områdeleder for det samlede skoleområde og 1 områdeleder for 

det samlede dagtilbudsområde. 

Og dertil vil der være daglig pædagogisk ledelse i de enkelte afdelinger med 

afdelingsledere i forhold til ledelsesspændet, - ansatte, børn og antal matrikler. Herunder 

at der bliver lagt større ledelseskompetence ud ift. ledelsesretten og det økonomiske 

ansvar. 

Vi ønsker 

Det vil have betydning, at den daglige leder kun bedriver ledelse, da det forekommer 

urealistisk at have børnetimer på stuerne.   

Vi finder det ligeledes vigtigt, at en sådan reorganisering sker hurtigt og konsekvent, for at 

det skal give mening for medarbejderne. 

 

 

MED-udvalget  

Dagtilbud VEST 

 


