PARTNERSKAB OM DAGTILBUD

INVITATION
TIL PARTNERSKAB OM DAGTILBUD

KOMMUNALT
NETVÆRK OM
KVALITET OG
ØKONOMI I
DAGTILBUD
De fleste kommuner oplever et pres på ressourcerne til dagtilbudsområdet.
Samtidig viser forskningen, at tidlig forebyggelse betaler sig bedst. Her udgør
dagtilbud af høj kvalitet et kerneelement. Et barn med veludviklet sprog ved
skolestart lærer fx mere i skolen, og vil med større sandsynlighed tage en uddannelse og blive selvforsørgende i voksenlivet.
Et nyt kommunalt netværk på dagtilbudsområdet sætter fokus på investeringer i forebyggelse, på optimering
af ressourceudnyttelse og dataunderstøttet ledelsesinformation. 10-12 kommuner vil få mulighed for at deltage i det kommunale netværk.
Netværket vil blive faciliteret af konsulenter fra KL’s
Økonomiske Sekretariat, Børn og Folkeskole samt KL´s
Konsulentvirksomhed KLK.

Målgruppe
Økonomi- og styringsansvarlige medarbejdere og chefer i forvaltninger samt medarbejdere og ledere med
interesse for udvikling af kvalitet og indsats på dagtilbudsområdet
Vend

PARTNERSKAB OM DAGTILBUD

Temaer
Følgende temaer vil indgå i partnerskabet:
•• Dataunderstøttet ledelse. Hvordan kan data og
ledelsesinformation understøtte udvikling af de
pædagogiske læringsmiljøer? Hvordan oversættes
og omsættes ledelsesinformation og data, så den
bliver relevant for de forskellige målgrupper? Hvordan sikres det, at de pædagogiske medarbejdere
tager ejerskab til brugen af data, og oplever det som
meningsfuldt?
•• Tidsanvendelse i dagtilbud. Kan arbejdet i jeres dagtilbud tilrettelægges smartere? Hvordan er fordelingen af arbejdsopgaver mellem personalegrupper?
Kan vagtplanlægningen optimeres? Og er der let tilgængelig data, som kan give en nyttig viden til den
daglige planlægning?
•• Investeringer i tidlig forebyggelse i dagtilbud. Hvordan omsætter vi viden om, hvad der virker forebyggende i den pædagogiske praksis på dagtilbudsområdet? Hvordan beregner og synliggør vi de opnåede gevinster på skole- og uddannelsesområdet
– også så det får lokalpolitisk bevågenhed?
•• Kapacitetshåndtering i daginstitutioner og dagpleje.
Identifikation af bedste praksis i håndtering af kapaciteten i daginstitutioner og særligt i dagplejen.
Hvordan sikres det rigtige udbud af pladser og hvordan håndteres opgang og nedgang i behov mellem
de forskellige pasningstyper?
Den konkrete vægtning af temaerne vil blive aftalt med
de deltagende kommuner. Temaerne kan derfor få større eller mindre vægt eller helt udgå, alt efter interessen
fra de deltagende kommuner. Øvrige temaer som overgange, helheder og sammenhænge ventes også at være
en del af netværket.

Arbejdsform
Netværksmøder og arbejdet i egen organisation
Deltagerne vil arbejde i en fastlagt og forpligtende møderække. Der planlægges fem heldagsmøder. De fem
møder afvikles i løbet af en 12 måneders periode. De
fem netværksmøder vil blive organiseret om udvalgte
indsatsområder.
Ud over den fastlagte møderække forpligter de deltagende kommuner sig til at gennemføre en selvevaluering samt arbejde med cases fra egen organisation.
Der vil være et tæt samspil mellem møderne og kommunernes arbejde i egen organisation. Formålet er at
understøtte den lokale forankring og relevansen af arbejdet i netværket.
I arbejdet vil der først og fremmest være fokus på organisationsudvikling, forvaltningens understøttelse, forandringer i ledelsesopgaven og udvikling af kvaliteten af
dagtilbud.
Tidsplan
Partnerskabet løber fra andet halvår 2018 til andet halvår 2019. Der forventes at være fem heldagstemamøder
i alt i netværket.
Økonomi
De deltagende kommuner betaler 45.000 kr. i alt for at
indgå i netværket. Prisen dækker fem heldagstemamøder. Hver kommune kan som udgangspunkt tilmelde op
til fem deltagere.
Tilmelding/framelding samt kontaktpersoner
Alle kommuner vil primo februar modtage en uddybende beskrivelse af netværket. Tilmelding til netværket
sker via KL’s hjemmeside og skal ske senest tirsdag den
1. maj kl. 12. Sammen med tilmelding fremsendes en
fuldstændig liste over kommunens deltagere. Navn, stilling og mailadresse skal fremgå. Tilmelding er bindende.
Eventuelle spørgsmål til projektet og tilmelding kan
rettes til specialkonsulent Janne Sørensen, jasr@kl.dk,
3370 3370 eller chefkonsulent Claus Herbert, clhe@kl.dk,
5150 2519.

