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Skole- og dagtilbud
– Faglig udvikling og god styring

HØJERE KVALITET
OG EFFEKTIV DRIFT
GENNEM BEDRE
LEDELSE OG STYRING
Det er i løbet af barnets første 1.000 dage af livet, at de grundlæggende kognitive, sociale og adfærdsmæssige kompetencer
udvikles. Barnets livsbane bliver på mange måder formet i de
første 1.000 dage, og når det gælder udsatte børn, slår det igennem allerede fra de er helt små.

Dagtilbud og skoler
Styring og
planlægning

Der er en forskel på op til to år i børns sociale, sproglige og
tidlige matematiske kompetencer allerede i treårsalderen. Høj
kvalitet i dagtilbud og skolen medvirker til, at alle børn - og især
udsatte børn - får en bedre skolegang, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, når de bliver voksne.
Der tales i disse år meget om at investere i børn og unge, da investeringer tidligt i børns liv giver det største afkast. Investeringer handler ikke kun om en ekstra pose penge, men i høj grad
også om at målrette og optimere brugen af de ressourcer, som
dagtilbud og skoler allerede har. Det sker bl.a. ved hjælp af god
planlægning, ledelse, styring og dedikerede og dygtige medarbejdere til gavn for børnenes læring og udvikling.
Vi ved samtidig, at fokus på faglig ledelse, medarbejdernes
kompetencer og en optimal udnyttelse af ressourcerne spiller
en væsentlig rolle, når det gælder at skabe rammerne for god
kvalitet.
I KL’s Konsulentvirksomhed spænder vi bredt over planlægning, ledelse, styring og faglig udvikling, og vi kan hjælpe jer
lige præcis der, hvor I har størst behov.
Vi kan bl.a.:
• Angive konkrete områder, hvor I kan forbedre ledelsen, styringen, planlægningen og den faglige udvikling af dagtilbud
og skoler
• Gennemføre analyser, der kan give jer ny viden om, hvordan I kan udvikle jer
• Give inspirationsoplæg og præsentere den nyeste viden om
ledelse, styring, planlægning og den faglige udvikling på
dagtilbud og skoler

Ledelse

Dataunderstøttet
ledelse og
styring

Styrings- og
tildelingsmodeller

Faglig udvikling

Faglig
ledelse

Analyser af
ressource
anvendelse

Takstanalyser
specialiseret
område

Lederudvikling

Analyser
af kultur

I denne pjece kan du læse vores bud på, hvordan jeres kommune kan lykkes med både at skabe højere kvalitet og en mere
effektiv drift på både dagtilbuds- og skoleområdet.
Er du eller I interesseret i en uforpligtende dialog om vores muligheder for at bistå jer, så kontakt chefkonsulent
Rune Ahlmann Schack, ruan@kl.dk, tlf. 29666111.

Skole- og dagtilbud
––Faglig
Fagligudvikling
udvikling og
og god
god styring
styring
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BRUG DATA TIL BEDRE LEDELSE
OG STYRING
Data giver overblik over udvikling og skaber nysgerrighed på
praksis. Det er vores erfaring, at de kommuner, der bruger nøgletal i den faglige og økonomiske styring af dagtilbuds- og skoleområdet, ofte oplever, at det styrker områdets faglige udvikling,
de faglige diskussioner og den økonomiske styring.
Dagtilbudsområdet er et af de områder, hvor der er mange data
til rådighed, og hvor der også er store gevinster at høste ved at
forbedre planlægning og styring ved hjælp af data.
Data kan for eksempel bruges til at vise nye mønstre i brugen af
dagtilbuddet - både i forhold til børnenes fremmøde og planlægning af personaleressourcer. Data kan sige noget om, hvornår i løbet af dagen børnene er i institutionen, hvornår der er
flest ressourcer til rådighed til pædagogiske aktiviteter, og hvordan en daginstitution prioriterer de forskellige medarbejderes
kompetencer. Alt sammen noget der kan forbedre brugen af
ressourcer til gavn for børnene.
Data på dagtilbudsområdet kan også skabe sammenhæng mellem forældrenes brug af dagtilbud, planlægning af personaleressourcer og den økonomiske tildelingsmodel, for eksempel i
form af modulordninger.
Data kan eksempelvis bruges til at håndtere fordelingen af børn
på de enkelte institutioner, og til at se på, hvordan behovet for
institutionspladser ser ud i fremtiden. Det gælder både på dagtilbuds- og på skoleområdet.
At bruge data i sin ledelse og styring handler bl.a. om at få et fælles sprog til at tale om de faglige og økonomiske perspektiver på
området. Data giver ikke svaret i sig selv, men skaber en anledning til at stille kvalificerede spørgsmål til både nuværende og
fremtidig praksis. På den måde kan data skabe nysgerrighed og
udfordre de eksisterende synsninger og traditioner på området.

bejde benchmarkinganalyser, som viser udviklingen i udgifter,
aktiviteter og resultater over tid. Det gælder både i forhold til
den interne udvikling mellem kommunens institutioner og enheder samt mellem kommuner.
Vi faciliterer processer, der skaber forståelse og accept i forhold
til at bruge data i styringen af området. Processerne sikrer, at
såvel de faglige ledere og medarbejdere på området som økonomifunktionen forstår, hvordan data kan understøtte både den
faglige udvikling og den økonomiske styring.
Vi hjælper samtidig med at afdække, hvilke data der passer til
jeres styringsbehov, og hvordan I skaffer og vedligeholder dem.

›› VI KAN BL.A. TILBYDE:
›› Benchmarkinganalyser, som giver indsigt i udviklingen i udgifter,
aktiviteter og resultater over tid
›› Processer med inddragelse af ledere og medarbejdere, der understøtter forståelse og accept i forhold til at bruge data i styringen
›› Analyser på baggrund af data, der kvalificerer koblingen mellem
den faglige og økonomiske budgetlægning, eller den mere langsigtede strategiske udvikling på området
›› Analyser af forældrevalg af moduler i dagtilbud
›› Analyser af det faktiske fremmøde i dagtilbud
›› Analyser af indtægter fra forældrebetaling
›› Analyser af budget og personaleressourcer i de enkelte dagtilbud
›› At understøtte ledernes planlægning af personaleressourcer

Hvordan kan vi hjælpe jer?
Når vi i KL’s Konsulentvirksomhed hjælper kommuner med at
blive bedre til at bruge data, gør vi det eksempelvis ved at udar-
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CASE FRA FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

NY DATAKULTUR PÅ DAGTILBUDSOG SKOLEOMRÅDET
KL’s Konsulentvirksomhed har hjulpet Faaborg-Midtfyn Kommune med at etablere et fælles ledelses- og ressourcestyringssyn
på dagtilbuds- og skoleområdet og på tværs af disse med henblik på at styrke kvaliteten på hele 0-18 års-området.

prioritering af ressourcer, og hvordan lærerne på deres skole
anvender deres arbejdstid. Samtidig blev der arbejdet med arbejdsgiverrollen i forhold til at sikre, at ressourcer prioriteres
bedst muligt i forhold til at løse kerneopgaven.

Gennem et skræddersyet forløb over et halvt år arbejdede den
samlede ledergruppe på tværs af kommunens dagtilbuds- og
skoleområde med at styrke ressourcestyringen og den faglige ledelse på områderne. Forståelse for og viden om data var et centralt omdrejningspunkt, og den enkelte leder fik mulighed for
at koble data på tværs af områderne med data fra egen enhed.
Det gav bl.a. mulighed for at blive klogere på sammenhængen i
data og mellem styringen fra det politiske til dagligdagen i egen
enhed.

På dagtilbudsområdet udfordrede vi ledelsen i deres praksis
ved at dykke med i kompetence- og praksisudvikling, planlægning af pædagogiske læreplaner samt ved at se på, hvilke krav
dette stiller til planlægning og ressourceallokering.

Lederne på skoleområdet fik gennem arbejdet med egne data
mulighed for at blive klogere på, hvordan der arbejdes med

Alle skole- og dagtilbudsledere var med til at udvælge relevante
nøgletal for de respektive områder, som fremover skal bruges
til at følge udviklingen i den faglige kvalitet på 0-18 års området
i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Skole- og dagtilbud
––Faglig
Fagligudvikling
udvikling og
og god
god styring
styring
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FAGLIG LEDELSE
Det er en af Ledelseskommissionens generelle anbefalinger
til kommunerne, at hele ledelseskæden bør fokusere mere på
resultaterne i kerneopgaven, og at faglig ledelse i de udførende
led bør have højere prioritet.

›› VI KAN BL.A. TILBYDE:

Forpligtende fagligt fællesskab er i den forbindelse et nøglebegreb ind i udviklingen af lederne. Det gælder både ledelsesfællesskabet på tværs af skoler og dagtilbud og det forpligtende
faglige fællesskab blandt medarbejderne i den enkelte institution og skole.

›› At facilitere drøftelser i ledergrupperne om prioritering af de faglige ledelsesroller

I mange kommuner ser man skoler og dagtilbud, der er præget
af en kultur med stærk faglig autonomi og “privatpraktiserende” adfærd. Der er imidlertid forskningsmæssig belæg for, at
der er bedre resultater i de skoler, der har et stærkt fagligt
fællesskab om de faglige metoder.

›› At gennemføre kulturanalyser af det faglige fællesskab på den enkelte institution

›› At identificere aktuelle udfordringer i kommunens faglige
ledelse

›› At inspirere til ledelsesfagligt fællesskab om faglige metoder
ledergrupperne

›› At tilrettelægge forløb med fokus på udvikling af de faglige
ledelseskompetencer
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CASE FRA SYDDJURS KOMMUNE

FAGLIG LEDELSE SKAL
PRIORITERES HØJERE
Syddjurs Kommune arbejder med et toårigt lederudviklingsprogram om faglig ledelse. Alle kommunens ledere, chefer og
direktører med personaleansvar deltager i projektet, herunder
også lederne på skole- og dagtilbudsområdet. KL’s Konsulentvirksomhed bistår sammen med COK kommunen med at tilrettelægge og gennemføre lederudviklingsprogrammet kaldet LUP.
Projektet skal binde kommunens overordnede strategi sammen
med den faglige ledelse i de udførende led. Kommunalbestyrelsens forventninger til resultaterne i skoler og dagtilbud er derfor et centralt omdrejningspunkt i den faglige ledelse på disse
områder. Projektet er her på forkant, da det rammer et behov,
som mange kommuner har for udvikling af faglig ledelse. Vel at
mærke hos lederne med personaleansvar.
Fokus på data
Skolerne i Syddjurs Kommune har sat fokus på anvendelse af
data i den løbende evaluering af resultaterne. Det er kædet tæt
sammen med udvikling af professionelle læringsfællesskaber,
hvor der skabes en stærk evalueringskultur. Data indgår systematisk i dialogen mellem chef og skoleleder, mellem leder og
medarbejder, internt i de enkelte teams og mellem lærer og elev.

Tilsvarende arbejder kommunens dagtilbud systematisk med
sprogudvikling og tidlig opsporing og indsats (TOPI) omkring
udsatte børn.
Det faglige fællesskab om disse metoder i skoler og dagtilbud
starter i ledergruppen på tværs af institutionerne, og det er den
enkelte leder i dagtilbuddet eller skolens ansvar at skabe faglige ambitioner og et stærkt fællesskab om metoderne på den
enkelte institution.
Faglig ledelse på tværs af fagsøjler
Samtidig arbejder Syddjurs Kommune med at skabe sammenhæng i den faglige ledelse på tværs af fagsøjler. Det forpligtende
ledelsesfællesskab omfatter, at alle ledere skal kunne se ud over
egen fagsøjle for sammen med andre at skabe helhedsløsninger
til gavn for borgeren og alle børn og unge.
På den måde går de faglige ledere sammen om at skabe nye faglige løsninger på tværs af søjlerne. Det gælder for eksempel i
forhold til at arbejde systematisk med overgange fra dagtilbud
til skole og helhedsløsninger for udsatte børn, hvor mange fagsøjler kan være involveret.

Skole- og dagtilbud
– Faglig udvikling og god styring
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BEDRE RESSOURCEANVENDELSE
I DAGTILBUD
Dagtilbud af høj kvalitet gør en positiv forskel for alle børn på
både den korte bane og i et livslangt perspektiv. Det er derfor
vigtigt, at det pædagogiske personale har mulighed for at varetage deres kerneopgave - nemlig at være sammen med børnene
og dermed skabe høj kvalitet i børnenes aktiviteter. Høj kvalitet
hænger bl.a. sammen med den måde, dagen tilrettelægges på i
den enkelte institution.
Data på dagtilbudsområdet kan bruges til at vise nye mønstre
i forhold til, hvordan dagtilbuddet bruges, hvad enten det er i
forhold til fremmøde eller planlægning af personaleressourcer.
De kan bl.a. sige noget om, hvornår på dagen der er flest ressourcer til rådighed til pædagogiske aktiviteter, og hvordan en
daginstitution prioriterer de forskellige medarbejderes kompetencer. Alt sammen noget der kan forbedre brugen af ressourcer – til gavn for børnene.

Registrering af opgaver
Første skridt på vejen til at skabe et overblik over, hvordan jeres
daginstitutioner planlægger og bruger medarbejderressourcerne, er, at medarbejderne registrerer, hvilke opgaver de løser
hvornår i løbet af en periode på 14 dage. Registreringerne kan
analyseres og krydses med data for, hvornår børnene møder
ind og bliver hentet, samt hvor mange børn der er i institutionen og i de forskellige grupper i løbet af dagen.
Resultaterne giver mulighed for at drøfte det optimale ressourcebrug med medarbejderne. Analysen kan på den måde skabe
et udgangspunkt for at drøfte, hvordan I bedst bruger kompetencer og ressourcer, så det faste pædagogiske personale er mest
muligt sammen med børnene.

Nedenstående figur viser et eksempel på, hvor stor en andel af
det pædagogiske personales disponible arbejdstid, der anvendes til forskellige formål.

›› VI KAN BL.A. TILBYDE:

> Det pædagogiske personales tidsforbrug på forskellige aktiviteter

›› Processer med inddragelse af medarbejderne, hvor vi på baggrund af analyserne drøfter, hvordan ressourcerne bruges bedst
til gavn for børnene, og hvordan forskellige fagligheder relevant
kommer i spil

›› Analyser af, hvordan personalet i daginstitutionerne anvender
deres arbejdstid

›› Konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan planlægning og
tilrettelæggelse af arbejdstid kan bidrage til en bedre kvalitet på
hele kommunens dagtilbudsområde og i den enkelte institution
›› Et grundlag for den fremadrettede udvikling af jeres dagtilbud på
baggrund af konkret viden om aktuel praksis

Tid med børn

Planlægning

Pause

Praktiske opgaver

Møde

Administration

Samtaler med
forældre
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RESSOURCETILDELINGSMODELLER
Ingen model eller økonomiske incitamenter kan erstatte god
faglig ledelse, men ved at se på jeres tildelingsmodel kan vi
skabe bedre sammenhæng mellem fordelingen af ressourcer, de
politiske målsætninger og den faglige ledelse.
Ressourcetildelingsmodellerne er ikke blot tekniske værktøjer
til at fordele ressourcer. De er også et styringsværktøj, som har
stor effekt og indflydelse på de beslutninger og den faglige
praksis, som træffes og leveres lokalt i institutionerne og på
skolerne. Derfor er det vigtigt at skabe forståelse, konsensus og
gennemsigtighed om tildelingsmodellen, så der er ejerskab og
opbakning til modellen på tværs af forvaltning og praksis.
Hvordan foregår det?
I KLK har vi stor erfaring med at bistå kommuner med gennemgang og revurdering af deres nuværende tildelingsmodeller
både på dagtilbuds- og skoleområdet.
Gennem et omhyggeligt tilrettelagt forløb, som planlægges i et
tæt samarbejde med jer, opbygger vi en tildelingsmodel, som
matcher jeres behov. Det betyder, at vi skaber en model, der
virker med kendte faktorer, men som også kan håndtere fremtidige forandringer.

›› Vi kan bl.a. tilbyde:
›› At udarbejde en ressourcetildelingsmodel, der tager hensyn
til de økonomiske rammevilkår, de politiske mål og de sociodemografiske behov
›› At udarbejde tildelingsmodeller og styringsmodeller, som
giver skoler og institutioner med forskellige forudsætninger
lige muligheder og styrker de økonomiske incitamenter til at
leve op til de politiske mål om eksempelvis øget inklusion og
effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer.
›› Tæt involvering af relevante ledere og medarbejdere på tværs af
organisationen i udarbejdelsen af en ny ressourcemodel
›› Udvikling af økonomiske styringsredskaber til brug for den
enkelte dagtilbuds- og skoleleder til effektivt at udnytte de
økonomiske ressourcer
›› Udviklings- og sparringsforløb, der øger kompetencerne og
forbedrer økonomistyringen i den enkelte daginstitution
eller skole

Skole- og dagtilbud
– Faglig udvikling og god styring
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CASE FRA THISTED KOMMUNE

NY RESSOURCETILDELINGSMODEL SKABER
GENNEMSIGTIGHED
En mere gennemsigtig model og konsensus omkring tildelingskriterier. Det er kodeordene i Thisted Kommunes nye tildelingsmodel på skoleområdet, der er udviklet i samarbejde med
KL’s Konsulentvirksomhed.
Det har været en involverende proces, hvor der gennem dialog
er skabt forståelse for den nye model hos skoleledere, økonomiforvaltningen, politikerne, chefen og de eksterne parter såsom
skolebestyrelse og MED-udvalg. Modellen er udviklet ud fra følgende minimumskrav:
-

Modellen skal være så enkel som mulig
De parametre, der indgår i modellen, skal være entydige og
forudsigelige
Sammenhængen i modellen skal være forståelig, for de der
skal bruge modellen, og som er afhængige af den

-

Modellen skal understøtte solid økonomistyring på skoleområdet på både centralt og decentralt niveau.

Der er i udarbejdelsen af ressourcetildelingsmodellen taget
hensyn til, hvordan effektivitet, kvalitet og styring på skoleområdet påvirkes af ressourcetildelingen. Desuden kan modellen
håndtere ændringer i børnetal og fald i de samlede ressourcer
på området. Som en konsekvens heraf indeholder tildelingsmodellen i Thisted Kommune følgende komponenter:
-

Et grundbeløb til alle skoler
En tildeling som en kombination af antal elever og klasser
En grundtildeling til bygninger
Derudover bibeholdes en mindre pulje i forvaltningen til
det fælles skolevæsen
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BEDRE STYRING AF SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET
Hørsholm Kommune
Analyse af specialundervisning
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Figur 12 Det centrale budget

Centralt
budget

Visitation til
specialtilbud

Ledelsesfællesskabet
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ER DER SAMMENHÆNG MELLEM
PRIS OG KVALITET I TAKSTERNE
PÅ SPECIALSKOLER- OG TILBUD?
I mange kommuner bygger de nuværende takster til specialtilbud og -skoler mere på historik og kultur end på bevidste valg
om serviceniveau. Der mangler ofte en sammenhæng mellem
pris og kvalitet tilbuddene imellem og i sammenligning med
andre kommuners tilbud. Det kan betyde, at den enkelte kommune nogle gange betaler for noget, de ikke får, eller betaler for
dyrt for et tilbud til et barn - ofte uden at vide det.
Det er vores erfaring i KLK, at hvis kommunen tydeliggør ansvar for og opfølgning på kvalitet, sker der en forbedring af
fagligheden hos udfører (special – tilbuddet/skolen), og bestiller (forvaltning/driftsskole) får bedre styring af og indsigt i den
pædagogiske praksis. Desuden kan en skærpet visitations- og
revisitationspraksis sikre et fokus på såvel progression for det
enkelte barn som kvaliteten i tilbuddet generelt.
Vi har i samarbejde med flere kommuner undersøgt visitationspraksis, tildelingsmodeller samt benchmarking af takster til
specialtilbud og -skoler. Vi kan bl.a. se, at der er store forskelle
i takster til specialtilbud og -skoler af samme type på tværs af
kommuner.
Vi har derfor indsamlet viden og data om takster på specialskoletilbud på tværs af en række kommuner og udarbejdet
en metode til at sammenligne takstniveauet for samme type
tilbud. Det giver den enkelte kommune lejlighed til at tale om,
hvorfor taksterne på dens tilbud er på et givent niveau. Med
andre ord giver sammenligningsgrundlaget en enestående mulighed for at drøfte sammenhængen mellem økonomi og faglighed i de enkelte tilbud.

I vores analyser ser vi følgende tendenser:
• Der er store forskelle i takster til specialtilbud og –skoler
af samme type kommunerne imellem. Flere steder bunder taksterne mere i historik og kultur end i et bevidst
valg om serviceniveau.
•

Hvis man tydeliggør ansvar for og opfølgning på kvaliteten, sker der en forbedring på fagligheden hos udfører
(special –tilbuddet/skolen), og bestiller (forvaltning/
distriktsskole) får bedre styring af og indsigt i den pædagogiske praksis.

•

Ved at se på de økonomiske strukturer og styringsmodeller på skoleområdet herunder specialtilbud kan
der sikres en bedre styring af udgifterne.

•

Visitationspraksis og revisitationspraksis kan skærpes
for at sikre et fokus på såvel progression som kvalitet.

›› Vi kan bl.a. tilbyde:
›› At udarbejde en benchmarkanalyse af jeres takster på specialtilbud
›› At udarbejde takstberegningsmodeller for jeres tilbud
›› Tæt involvering af relevante ledere i processen
›› Konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan en skærpet visitations- og revisitationspraksis kan højne fokus på progression for
det enkelte barn og fagligheden i de enkelte tilbud

12
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I KLK har vi sammen med syv kommuner undersøgt takstforskelle på specialtilbud og -skoler.
Artiklen nedenfor opridser pointerne for undersøgelsen
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Store forskelle på
kommunernes udgifter til
specialtilbud og -skoler
Flere kommuner oplever stigende udgifter til specialtilbud- og skoler. Sammen med syv
kommuner har KL’s Konsulentvirksomhed undersøgt takstforskelle kommunerne imellem på
sammenlignelige specialtilbud og -skoler. Selv om der er tale om den samme type af tilbud,
er der ofte store forskelle i kommunernes udgifter.

Det kan være svært at gennemskue
taksterne på specialtilbud og -skoler.
For hvis et tilbud er dyrere end et
sammenligneligt tilbud, er kvaliteten så nødvendigvis tilsvarende
højere?
Der er imidlertid ikke tradition for
at sammenligne økonomi på tværs
af kommuner indenfor specialtilbudsområdet. Og det er vanskeligt
at finde data på tværs af kommunegrænser i forhold til, hvad et tilbud
til børn med samme type af behov
egentligt koster.
Derfor har vi i KL’s Konsulentvirksomhed sammen med syv kommuner undersøgt taksterne til deres
specialtilbud og -skoler. Vi har udviklet en metode, der sikrer, at sammenligningsgrundlaget er ens på
trods af forskellige forudsætninger i
de enkelte kommuner.

Smal eller bred
sammenligning?

Reelt er der to tilgange til at foretage
sammenligninger mellem kommuner – en smal og en bred sammenligning. Den brede sammenligning
dækker alle udgifter til specialtilbud
og -skoler som for eksempel kørsel,
bygninger med mere. Det gør det

NANNA HANSEN
Specialkonsulent, KL´s
Konsulentvirksomhed

nærmest umuligt at lave en valid
sammenligning, fordi rammefaktorerne i kommunerne er meget forskellige.
Den smalle sammenligning er derfor
mere reel. Den medtager ikke faktorer, som eksempelvis er afhængige af
geografi. Det betyder, at vi ser bort
fra, at der kan være meget transport
forbundet med specialtilbuddenes
placering, eller at bygningerne deles
med en almindelig folkeskole.
Derfor bruger vi den smalle definition. Vores data er nedslagspunkter
fra september 2018 og tager udgangspunkt i de faktiske elevtal og
ikke eksempelvis normeringen.

20 børn visiteret. De løser begge den
pædagogiske opgave – at arbejde
med børn med et behov for ADHDpædagogik i undervisningen.
I den ene kommune er udgiftsniveauet for et barn til ADHD imidlertid 152.000 kroner pr. år, mens det i
den anden kommune er 321.000 kroner pr. år. pr. barn. Udgiftsniveauet
spænder altså mellem 3,04 millioner
kroner og 6,42 millioner kroner årligt de to kommunerne imellem. Sagt
med andre ord bruger den ene kommune 3,38 millioner kroner mere for
den samme type af tilbud. (Se graf).

Er der penge i
takst-forskellene?

I flere kommuner lader det ikke til,
at taksterne er fastsat som følge af et
bevidst valg i forhold til kvalitet. De
beror i stedet på historik og en kultur, som kan være svær at forklare.
Det betyder, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem omkostningstyngde og højere kvalitet.
Selv om økonomi og kvalitet bør gå

Det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis kommunerne har
forskellige takster for et tilbud til
børn med tilsvarende behov.
Lad os illustrere med et eksempel
fra vores undersøgelse: To kommuner med samme type af tilbud har

Er taksten fastsat som
et “bevidst valg?

Bred definition af udgifter

Smal definition af udgifter

Samtlige udgifter

Ledelse og administration, pædagogisk personale samt materialeudgifter

Skole- og dagtilbud
– Faglig udvikling og god styring

DANSKE KOMMUNER / NO. 22 / 2018 / ØKONOMISK PERSPEKTIV /// 41

hånd i hånd, er det tydeligt, at der er
et udviklingspotentiale i visitationerne. Visiteres det enkelte barn på
baggrund af en problem-beskrivende
tilgang (hvad ”fejler barnet”) eller
ved en målbeskrivende tilgang (hvad
og hvordan skal der arbejdes med at
understøtte barnets behov)?
Valget af faglig praksis er udslagsgivende for, hvorledes specialtilbud
og -skoler kan arbejde med konkrete
handlinger for det enkelte barn.
Specialtilbuddene og -skolerne skal
derfor være mere tydelige i forhold
til, hvad de leverer af kvalitet, og
hvilke faglige og sociale handlinger
der ligger bag de enkelte børns udvikling. Det vil nemlig give mulighed
for at vurdere, om der er progression
hos det enkelte barn.
Samtidig skal almenskolerne være
mere nysgerrige på, hvilken kvalitet
specialskoler og -tilbud leverer.

Økonomi
• Analyse af takster
• Styring af området
• Incitamenter

• Mål for den enkelte
• Handlinger for mål
• Opfølgning på handlinger

Vi har set en del eksempler på mangelfulde visitationer. Der var for eksempel en, der blot beskrev barnets
fokusområder for et skoleår med:
• Passende arbejdstempo, så tingene
laves grundigere.
• Understøtte den faglige udvikling.
Denne beskrivelse af, hvad der skal
arbejdes med for et konkret barn,
udløser en visitation til en takst på
192.000 kroner.
Det er nok de færreste af os, der privat vil betale så mange penge for en
ydelse med så kort en beskrivelse.
For hvad får man egentlig for pengene her? Og hvordan skal vi måle,

om der er fremgang?
Med andre ord er det en god ide at få
skabt en større tydelighed om, hvad
et tilbud til en given takst indeholder
af faglighed.
Benchmarkingen, hvor vi sammenligner kommuner og takster, kan
imidlertid ikke stå alene. Vi skal bruge tallene til at fokusere på kvalitet
og udvikling for den enkelte kommune – altså benchlearning.
Det er ikke nok med en analyse af
taksterne. Vi skal også interessere os
for, hvilket indhold der er i de enkelte
tilbud, og hvilken positiv effekt for
barnet det har at blive segregeret til

Udgiftsspænd på sammenlignelige tilbud for børn med ADHD i kr.
Ved 20 børn i samme tilbud
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5.000.000
4.000.000

5.060.000

5.100.000

Kommune G

Kommune H

6.420.000

3.860.000
3.040.000

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

Kommune E

Kommune F

• Kvalitet i tilbuddet
• Effekten for barnet

MHO

Hvilken kvalitet er der
indeholdt i taksterne?

6.000.000

Faglighed

Kommune I

Kommune J

specialskoler og -tilbud. Visitationerne bør derfor tage udgangspunkt
i MHO (Målsætning, Handleplan og
Opfølgning) for det enkelte barn.
At udgiften til samme type af specialtilbud og specialskoler varierer,
uden at kunne ses af målbeskrivelsen, kan der være mange grunde
til. Vi interesserer os i KLK for, om
det for den enkelte kommune er et
bevidst valg om kvalitet og indhold,
eller om det skyldes grunde, som fortaber sig i historik og kultur. •

ANBEFALINGER TIL
ARBEJDET MED TAKSTER
OG KVALITET

• Afdæk, hvorfor I har det takstniveau,
som I har
• Er et højere takstniveau udtryk for
højere kvalitetsniveau?
• Hvad indeholder taksten af
personaleressourcer?
• Hvordan er jeres visitationspraksis?
• Hvilke incitamenter til segregering
giver jeres tildelingsmodeller?
• Hvor høj er jeres segregeringsgrad?
• Hvilke tilbud segregerer I til?
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STYRKET VIDEN OG
KOMPETENCER I KOMMUNERNE
COK’s tilbud om kompetenceudvikling
COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) ved, at du
hver eneste dag er med til at løfte en stor og vigtig opgave; at
hjælpe borgerne til at mestre eget liv. De styrker din faglighed
og tilbyder aktuelt en lang række kurser og andre aktiviteter
rettet mod kommunale ledere og medarbejdere på skole- og
dagtilbudsområdet.

Kurserne omhandler bl.a.:
• Grundkursus i skoleledelse for nye skoleledere
• Udnyt det fulde potentiale i samarbejdet med forældre- og
skolebestyrelser
• E-læring: Klæd skolens medarbejdere på til databeskyttelsesforordningen
• Folkeskolen – den administrative medarbejders faglige og
personlige udvikling
• Love, regler og kommunikation på folkeskoleområdet
• Konsulent i læringsledelse
• Diplom i skoleledelse
• Diplom i styrket pædagogisk læreplan
Se mere om kurserne på COK’s hjemmeside cok.dk.

Skole- og dagtilbud
– Faglig udvikling og god styring
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›› AKTUELT ARBEJDER FØLGENDE KONSULENTER MED DAGTILBUDS- OG SKOLEOMRÅDET

Chefkonsulent Rune Schack Ahlmann
Rune er chefkonsulent og ansvarlig for dagtilbuds- og skoleområdet i KLK. Han er tidligere centerchef for Skole- og
Uddannelse i Hvidovre Kommune. Rune løser primært opgaver inden for 0-18 års-området, på sundheds- og ældreområdet samt i regi af Væksthus for Ledelse.
Tlf. 2966 6111 – Mail: RUAN@kl.dk

Konsulentchef Jan Henriksen
Jan er KLK’s chef. Han har mange års kommunal ledererfaring - lige fra den borgernære institution til direktionslokalet. Han hjælper bl.a. kommuner med rekruttering af ledere på alle niveauer og med at udvikle den kommunale ledelsesopgave, så den fortsat understøtter velfærdsudviklingen. Derudover laver han analyser og løsningsmodeller
på hele 0 – 18 års-området.

Tlf. 3370 3572 – Mail: JAHE@kl.dk
Konsulent Marie Engstrøm Graversen
Marie arbejder med styring og effektivisering på tværs af de store velfærdsområder. Hun har en ph.d. i økonomistyring, hvor hun bl.a. har arbejdet indgående med tildelingsmodeller og brugen af finansielle incitamenter – særligt
med modeller –, der søger at skabe direkte budgetmæssig sammenhæng mellem tildeling og kvalitet på skoleområdet. Marie har et solidt kendskab til folkeskoleområdet, hvor hun har arbejdet med alt fra organisering og styring samt design af tildelings- og socioøkonomiske modeller til den nyeste viden om mål- og effektstyring
Tlf. 3370 3133 – Mail: MEGR@kl.dk
Specialkonsulent Nanna Hansen
Nanna arbejder med generelle økonomiske analyser, tildelingsmodeller, kapacitetsanalyser samt udvikling af
modelværktøjer på tværs af de store velfærdsområder. Hun har eksempelvis foretaget analyser af lærerne og pædagogernes arbejdstid samt af taksterne på specialundervisningsområdet. Nanna er tidligere økonomikonsulent i
Albertslund Kommune med særligt ansvar for skoleområdet, hvor hun arbejdede med økonomisk styring og udvikling af forskellige budgetmodeller.
Tlf. 3370 3076 – Mail: NAH@kl.dk
Specialkonsulent Janne Sørensen
Janne har flere års kommunal erfaring fra dagtilbuds- og skoleområdet og området for udsatte børn og unge. Hun
har bl.a. arbejdet særligt med tildelingsmodeller, effektivisering og omorganisering, målstyring og analyser. Janne
har erfaring med organisations- og styringsmodeller på specialundervisningsområdet fra Gribskov Kommune. Derudover har hun arbejdet en del med kvalitetsrapportering og brugertilfredshedsundersøgelser.

Tlf. 2329 2961 – Mail: JASR@kl.dk
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KLK PÅ DAGTILBUDS- OG
SKOLEOMRÅDET
KL’s Konsulentvirksomhed - KLK - er de kommunale ledelsers
betroede rådgiver, når det gælder problemer og udfordringer
af styringsmæssig, organisatorisk eller ledelsesmæssig karakter.
Vi kender det kommunale maskinrum bedre end nogen andre,
og vi bruger aktivt denne position til at sprede lovende praksis
mellem kommunerne. Samtidig bringer vi viden fra kommunerne ind i KL, når vi observerer ting, der kalder på nye nationale tiltag.

lig baggrund suppleret med stor analytisk og/eller processuel
kapacitet.
Vores mange fagligheder kan vi integrere med:
-

En stor del af vores konsulenter løser opgaver på dagtilbuds- og
skoleområdet, og de har alle et stort kendskab til et eller flere
elementer under områderne. De er alle i stand til at bringe den
konkrete viden om den kommune, de arbejder for, og deres
egen viden i spil for sammen med andre at skabe de bedste resultater – både for den enkelte kommune og det kommunale
fællesskab.

-

Udvikling af jeres faglige praksis og økonomiske styring til
gavn for både børn og unge og kommunens samlede økonomi
Rådgivning og nyeste faglige viden inden for udvikling, ledelse og styring af dagtilbuds- og skoleområdet
Facilitering af organisatoriske udviklings- og læringsprocesser
Analyser, der giver konkrete anbefalinger til, hvordan området fremadrettet kan udvikles, ledes og styres
Projektledelse og partnerskaber om udvikling af jeres praksis, så viden bliver i organisationen

De fleste af vores konsulenter har en fortid som enten medarbejdere, ledere og/eller topchefer i kommuner og forstår derfor
i høj grad den kommunale hverdag og kompleksiteten i opgaverne.

Vi lægger vægt på, at vores rådgivning og sparring bygger på
jeres praksis og en tæt dialog. Forankring og organisatorisk læring er nøgleord for os, så analyser, ny viden, udviklingsprocesser og læring bliver knyttet tæt til hverdagen.

Vi arbejder sammen med resten af KL-Huset og står på dets
viden om for eksempel samspillet mellem administrativ og politiske ledelse, nationale lovgivnings- og reformprocesser og faglighed inden for velfærdsområderne. Samtidig kan vi trække på
det store netværk, som det at være en integreret del af KL giver
adgang til. Alle vores konsulenter kommer med en specifik fag-

Hvis du eller I er interesseret i en uforpligtende dialog om
KLK’s muligheder for at bistå jer, så kontakt chefkonsulent
Rune Ahlmann Schack, ruan@kl.dk, tlf. 2966 6111. Rune har
ansvaret for KLK’s konsulentydelser på dagtilbuds- og skoleområdet.

Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3370
klk.kl.dk
@kommunerne
facebook.com/kommunerne

