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Dato: d. 12.08.2019 

Høringssvar fra Område Midt ang. Ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. 

Generelt er oplevelsen blandt personalet, at der siden områdeledelsen blev indført i 2015 er kommet 

længere mellem personale og ledelse.  Medarbejderne ønsker igen at komme tættere på beslutningerne 

for derigennem at opleve et større ejerskab i forhold til de opgaver vi har.  Derfor hilses fuld daglig 

pædagogisk ledelse velkommen med det håb at vi derigennem kan få en større sammenhængskraft via 

øget information, kommunikation og faglig sparring.  

Ulempen bliver hvis de øgede ledelsestimetal bliver på bekostning af normeringen og at resultatet bliver, at 

vi skal ud og fyre medarbejdere. Resultatet af det kan blive, at daglig leder må ud og passe børn i pressede 

situationer. 

Model Bemærkninger 

1  Det er den dyreste model 

 Det være unødvendigt med 3 områdeledere når der er fuld pædagogisk ledelse i 
alle afdelinger.  

 Det virker heller ikke som om de 3 områdeledere har udnyttet samarbejdsfladen 
til at løfte området som helhed. 

 Områderne kører meget forskelligt meldes det fra TR/AMR niveauet 
 

2  Det være unødvendigt med 2 områdeledere når der er fuld pædagogisk ledelse i 
alle afdelinger. 

 Samarbejdet med skoleområdet kan blive en udfordring i forhold til 
dagpasningsområdet geografiske områder 

 Opdelingen af områderne i 2 i stedet for 3 kan bevirke, at nogle institutioner får 
ny områdeleder, men den uro og ustabilitet det giver – og hvilket for os også 
virker som en midlertidig løsning. 

 Områderne kører meget forskelligt meldes det fra TR/AMR niveauet. 
 

3  Vi vil gerne pege på fuld daglig pædagogisk ledelse og 1 områdeleder 

 Én områdeleder til at samarbejde med alle skoleområderne 

 Én områdeleder til at tegne den pædagogiske, økonomiske og 
arbejdsmiljømæssige retning 

 Vi kan i den forbindelse anbefale område Midts metode omkring teamtænkning 
til forbedring af arbejdsmiljø, nærvær og ansvar – ud fra tænkningen i ’Faxe I 
Fællesskab’ 

 Bedre udnyttelse af ressourcerne på grund af et større ejerskab hos den enkelte 
medarbejder, større samarbejdsmulighed og samarbejde på tværs af enhederne. 

 Glæde og ejerskab for institutionen som helhed, som vi oplever det nu. 

 Stolthed i forhold til områdets opgaver og faglighed 

 Øget ansvarsfølelse på baggrund af øget sammenhængskraft. 
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 Vi tænker ikke at denne model er ønsket på forvaltningsniveau, eftersom det var 
den der blev lavet om i 2015. 
 

 

Med venlig hilsen 

MED udvalget Dagpasningen i Område Midt 

 

 


