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1 (Åben) Dagsorden til 6. juni til Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på
dagtilbudsområdet
Sags ID: EMN-2015-14121

Resumé
Opgaveudvalget Børn - Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet mødes sidste gang den 6. juni
2016 for:
 At få en tilbagemelding fra Børne- og Skoleudvalget på Opgaveudvalgets rådgivning 14.
april vedrørende a) Opfølgning på samarbejder og sammenlægninger b) fortsat behov for
kvalitetskriterierne for Bæredygtig Struktur.
 En afsluttende drøftelse af konsekvenserne af bæredygtig struktur for dagtilbudsområdet
og
 At afslutte udvalgets arbejde med a) et overblik over udvalgets bidrag til Børne- og
Skoleudvalgets og Kommunalbestyrelsens arbejde, b) udvælgelse af deltagere fra udvalget
til afrapportering til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen og c) evaluering af
deltagelsen i Opgaveudvalget.

Baggrund
1. Tilbagemeldinger fra Børne- og Skoleudvalgets møde 9. maj 2016 på Opgaveudvalgets
rådgivning af 14. april 2016 vedrørende a) Opfølgning på samarbejder og sammenlægninger
og b) fortsat behov for kvalitetskriterierne for Bæredygtig Struktur.
Opgaveudvalget gav følgende råd vedrørende ”Opfølgning på samarbejder og
sammenlægninger” den 14. april 2016 over for dagtilbud med færre end 70 indskrevne
enheder i 2016: Det har været en god proces og et flot resultat, at så mange institutioner med
færre end 70 indskrevne enheder er nået helt i mål med gensidige formelle aftaler om
forpligtende samarbejder eller sammenlægning inden 31. marts 2016. De sidste 5 institutioner,
som fortsat arbejder på at få deres gensidige formelle aftaler på plads med andre institutioner,
synes også godt på vej til at komme i mål via deres gensidige interesse og dialog med andre
institutioner. Dette gør, at Opgaveudvalget vurderer, at der ikke aktuelt er behov for at
forelægge institutioner
for Børne- og Skoleudvalget 9. maj 2016 på enkeltsagsniveau med henblik på at opsige
driftsoverenskomsten mellem Gentofte Kommune og det selvejende dagtilbud. Dette gælder
under forudsætning af, at institutionerne fortsat er aktive for at få det forpligtende samarbejde
eller sammenlægningen på plads. Børne- og Skoleudvalget tog på sit møde 9. maj 2016
Opgaveudvalgets indstilling til efterretning.
Opgaveudvalget gav følgende råd vedrørende ”Fortsat behov for kvalitetskriterierne for
Bæredygtig Struktur” den 14. april 2016: Opgaveudvalget vurderer ikke – med baggrund i
arbejdsgruppens anbefaling og egne drøftelser – at der er et fortsat behov for kvalitetskriterierne, når
Bæredygtig Strukturprocessen ophører. Børne- og Skoleudvalget tog på sit møde 9. maj
Opgaveudvalgets indstilling til efterretning.
På Børne- og Skoleudvalgets møde 9. maj behandledes tillige kvalitetsrapporten for 2015 for
dagtilbudsområdet. Her præsenteres de politiske fokuspunkter i forlængelse af
kvalitetsrapporten for Dagtilbudsområdet for 2015. Det sker for at give Opgaveudvalget indblik i
hvilke temaer Børne- og Skoleudvalget finder særligt centrale i de kommende år med baggrund
i data fra kvalitetsrapporten. Dette giver nyttig baggrundsviden til det efterfølgende punkt om
konsekvenser af bæredygtig struktur.
Børne- og Skoleudvalgets tilbagemeldinger/beslutninger drøftes kort.
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2. Afsluttende drøftelse af konsekvenserne af bæredygtig struktur for dagtilbudsområdet
Denne drøftelse iværksættes for at følge op på de kvalitetsmæssige og økonomiske
konsekvenser for hele dagtilbudsområdet af de indgåede sammenlægninger og forpligtende
samarbejder med henblik på afrapportering til Børne- og Skoleudvalget. Dette er sidste
udestående opgave i kommissoriet for Opgaveudvalget, se bilag.
Punktet indledes med et kort oplæg om pointer fra den nedsatte arbejdsgruppe – der havde
til opgave at tilvejebringe et overblik over de økonomiske og kvalitetsmæssige
konsekvenser af bæredygtig struktur. Den samlede afrapportering er vedlagt som Bilag.
Herefter drøftes konsekvenserne videre – med de foreløbige pointer fra sidste møde i
Opgaveudvalget den 14. april 2016 for øje (se bilag). Punktet afrundes med en prioritering
af pointer til overlevering til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen om både
økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af bæredygtig struktur.
3. Afslutning af Opgaveudvalgets arbejde.
Mødet den 6. juni 2016 er udvalgets sidste møde. Derfor afsluttes mødet med a) et overblik
over udvalgets bidrag til Børne- og Skoleudvalgets og Kommunalbestyrelsens arbejde, b)
udvælgelse af deltagere i udvalget til afrapportering til Børne- og Skoleudvalget og
Kommunalbestyrelse og c) evaluering af deltagelsen i Opgaveudvalget.
Under punkt a) vil der være mulighed for at supplere overblikket. Dette overblik vil være
afsættet for det indhold, der skal formidles til Børne- og Skoleudvalget og
Kommunalbestyrelsen senere.

Under punkt b) aftaler Opgaveudvalget, hvem der skal fremlægge afrapportering fra
Opgaveudvalget for Børne- og Skoleudvalget (15. august 2016) og
Kommunalbestyrelsen (29. august 2016) som afslutning på Opgaveudvalgets arbejde.
Der skal vælges to – gerne borgere - fra udvalget til fremlæggelsen.
Under punkt c) evalueres udvalgets arbejde med følgende spørgsmål:
 Hvad har været godt?
 Hvad har været mindre godt?
 Hvad kan vi gøre bedre næste gang?
Evalueringen sker i plenum.
Til dette punkt er kommissoriet for Opgaveudvalget og den faktiske arbejdsplan for udvalget
vedlagt som bilag.

Indstilling
Børn og Skole indstiller
Til Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdet:
1. At udvalget afsluttende drøfter konsekvenser af bæredygtig struktur for dagtilbudsområdet.
2. At udvalget vælger to repræsentanter til afrapportering af udvalgets arbejde for Børne- og
Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2016.
3. At udvalget evaluerer sit arbejde og sin arbejdsform.

Tidligere beslutninger:

Side 4

.

Bilag
1. Kommissorium for Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet (661915
- EMN-2015-14121)
2. Afrapportering fra arbejdsgruppe om konsekvenser af bæredygtig struktur (1100419 - EMN2016-01677)
3. Referat - Åben (1137401 - MDR-2015-00202)
4. Faktisk arbejdsplan for opgaveudvalget i 2015-16 (1189698 - EMN-2015-14121)
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