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Høringssvar til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet fra 

forældrene i Områdebestyrelsen Midt 
 

 

Indledningsvist vil vi påpege, at enhver ændring i ledelsesstrukturen på 

dagtilbudsområderne vil have en konsekvens for forældreindflydelsen og det nu endelig 

veletablerede forældresamarbejde  - en konsekvens, som ikke er nævnt i 

høringsmaterialet.  

 

Udover det så er det grundlæggende kritisabelt, at alle forslag kommer til at medføre 

forringet normering og øget forældrebetaling, når der nu endelig er blevet tilført midler til 

dagtilbuddene, så realiteten nærmer sig de oprindeligt lovede normeringer. Samtidig 

håber vi at en afledt af mere dedikeret ledelse også vil have en afsmittende effekt på det 

pædagogiske arbejde.  

 

Model 1 

Forældrebestyrelsen vurderer, at dette ville være luksusmodellen, og spørgsmålet er, om 

behovet er der for så meget områdeledelse for forholdsvis små områder. Denne model 

har derfor også de største konsekvenser for normering og forældrebetaling. Fordelen ved 

denne model ville være, at forældresamarbejdet i dens nuværende form ville kunne 

bibeholdes og intet område skulle splittes op og ”indordne” sig de andre områder.  

 

Model 2 

Vi ser store fordele i model 2, da der vil være synlig ledelse i alle institutioner og en 

passende områdestørrelse. Det ville give mulighed for sparring områdelederne på tværs, 

og forældrebestyrelserne ville have en størrelse, der ville muliggøre et godt samarbejde.  

Det vil dog betyde, at forældresamarbejdet skulle etableres på ny, og vi vil opfordre på 

det kraftigste, at man nytænker hele måden at opdele områderne på, således at der ikke 

er ét eksisterende område, der splittes op og skal indgå i to andre allerede etablerede 

områder.  

 

Model 3 

Det ville være svært at gøre sin forældreindflydelse gældende på andet end det meget 

overordnede niveau i denne model. Dermed ville det også være svært at rekruttere og 

fastholde forældre til bestyrelsesarbejdet. Det ville være en kamp mellem de enkelte 

institutioner at få et ord indført. Samtidig ville områdelederen ikke kunne være en 

nærværende områdeleder/dagtilbudsleder i 11 institutioner og for 11 daglige 

pædagogiske ledere.  

 

Model 4  

Vi synes ikke, at model 4 er holdbar. Den største udfordring er, at det går fra områdestyret 

økonomi til enkelte institutioner, og dermed ville udsving i sygefravær med videre i enkelte 
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institutioner have forholdsvis store konskevenser for børnene og arbejdsmiljøet. Der ville 

være mindre synlig ledelse, da den daglig pædagogiske leder også ville skulle varetage 

den overordnede strategiske og økonomiske ledelse – og dermed varetage opgaver af 

ren administrativ karakter og dermed fjerner man fokus fra personaleledelsen og det 

pædagogiske arbejde. Der ville ligeledes for forældrebestyrelserne betyde, at hver 

institution er sig selv nærmest, og der ville det være enormt afgørende, hvilke forældre der 

sidder i bestyrelsen. Det ville også være sværere med samarbejde og sparring på tværs, 

både blandt forældre, personale og ledere.  

 

 

Med venlig hilsen 

Forældrene i Områdebestyrelsen Midt 


