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Flere kommuner står med en demo
grafisk udfordring på dagtilbuds- og
skoleområdet, hvor antallet af børn
i dagtilbud forventes at stige frem
mod 2025, og i samme periode falder
antallet af skolebørn med op til 20%.
Herudover udfordres kommunerne af
en stigende andel børn i private tilbud.
På trods af disse udfordringer er det
et kommunalt ønske at fastholde eller
forbedre serviceniveauet indenfor
skole- og dagtilbud.
Orbicon I WSP og KLK er gået sammen
i et unikt samarbejde for at kombinere
ekspertise omkring det byggede miljø
med ekspertise indenfor det kommunale område og organisation - herunder
skole- og dagtilbudsområdet - for at
udarbejde helhedsorienterede analyser
og løsninger til gavn for den enkelte
kommune og dens borgere.
Vi vil gennemføre tværgående analyser
af skole- og dagtilbudsområdet (både almen- og specialområde, herunder SFO),
PPR, administration - herunder pladsanvisningen - for at optimere driften på kort
og lang sigt i forhold til serviceniveau,

Udvikling i antal skolebørn i fire udvalgte kommuner.
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bygningsmæssig kapacitet og tilbud
overfor f.eks. børn, unge og familier.
For et stærkt faldende børnetal kan
gøre det vanskeligt for en kommune
at sikre faglige og økonomisk bære

dygtige tilbud i både de mindre og
større lokalsamfund, og det kalder på
innovative og utraditionelle løsninger
på området.
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Bygningsmæssig
driftsoptimering
Optimering af den bygningsmæssige
drift er et område, hvor der kan opnås
betydelige besparelser – i mange
tilfælde uden at påvirke brugerne. Der
findes ofte løsninger, som er relativt
omkostningslette at implementere.

Demografisk udvikling
– hvordan ser fremtiden ud?
Vi hjælper med at analysere og
visualisere, hvordan den demografiske udvikling kommer til at påvirke
skoledistrikter, skoler, daginstitutioner
og andre funktioner. Herunder også
hvilken evt. betydning forældrenes
valg på tværs af distrikter har for de
forskellige tilbud.
Visualiseringer af data gør det ofte
nemmere at forklare komplicerede
sammenhænge. De kan inspirere til
innovative og utraditionelle løsninger
og fungere som en væsentlig del af et
beslutningsgrundlag.

Optimering af den
bygningsmæssige kapacitet
/ Space management
Vi rådgiver kommuner i optimering af
de fysiske rammer - også omtalt som
”kloge m2” - med fokus på at få mest
kvalitet for pengene i de fysiske ram-

mer. Det handler bl.a. om at optimere
arealanvendelse, reducere spildarealer
og sammentænke funktioner.
Organisering af bygningsdata er med
til at skabe overblik på den bygningsmæssige kapacitet. Overblikket opnås
ved at se på antal m2 pr. elev/barn,
anvendelsesgrad samt den bygningsmæssige vedligehold og funktionelle
krav.
Kategoriseringen benyttes som styringsredskab i beslutningen om, hvad
der skal ske med den enkelte bygning,
og herunder hvilke funktioner der evt.
kan flytte sammen.
Vi skaber dette overblik i vores analyse,
der munder ud i en række anbefalinger
på potentialer og barrierer i forhold
til at udnytte de fysiske rammer og
dermed frigive økonomiske midler til
investering i kvalitet.
Kommunen kan enten selv foretage en
bygningsgennemgang, eller vi kan bistå
med denne.

Vores ekspertise indenfor den bygnings
mæssige drift og tilhørende optimering
kan hjælpe med at afdække og beskrive
muligheder for optimering af den
bygningsmæssige drift, herunder: Inde
klima, belysning, varme, klimaskærm,
sammentænkning af driften og drift af
udendørsarealer.

Organisatorisk
driftsoptimering
For at udnytte ressourcerne bedst
muligt til gavn for kerneydelsen - dvs.
undervisningen i skolen og de pædago
giske aktiviteter i dagtilbud - er det
vigtigt at adressere de håndtag, der
normalt kan skrues på, eksempelvis:

• Sammensætning og kapacitets
udnyttelse af dagtilbudspladser
• Skolestørrelse og især klasse
størrelse
• Planlægning af arbejdstid i dagtilbud og undervisningsandel
for lærerne i skolerne
• Afledte udgifter
(f.eks. skolebuskørsel)

Eksempel
på fortætningsproces:
Fra andre kommuner er der opnået positive tilbagemeldinger fra brugerne,
når funktioner samles. I gennemsnit opnås en gevinst på 0,5 mio. kr. pr.
skole, når skole og børnehave flytter sammen og integreres.
Tilbagemeldingen fra forældrene er ofte, at de oplever det som positivt,
at der er bedre brobygning fra børnehave til skole og eventuel hente/
bringe kan ske ét sted for flere børn.
Samling af funktioner kræver dog særlig omtanke i forhold til indretning
af bygninger og særlig omtanke i forhold til ledelsesansvar og organisering
af de funktioner der samles.

• Ledelsesspænd
(antal medarbejdere pr. leder)
• Udnyttelse af de administrative
ressourcer og muligheder for
investeringer i tidsbesparende
administrative løsninger.

I vores tværgående analyse vil vi
screene for, hvor der vurderes at være
størst potentiale for optimering af
driften med henblik på en dybere
analyse og anbefaling. Der fokuseres
således ikke på alt, men der hvor det
største potentiale ligger.
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Serviceniveau
og tilbud
At have fagligt stærke og velfungerende skoler og dagtilbud
i lokalsamfund kræver opbakning - først og fremmest fra
forældrene. Når forældrene oplever trygge læringsmiljøer,
hvor deres børn lærer og trives og har nære relationer til
voksne og børn, vælger de gerne lokale tilbud til. Hvis de
oplever det modsatte, bliver de lokale tilbud valgt fra.
I vores tværgående analyse af jeres serviceniveau og tilbud
bygger vi på den viden om de enkelte tilbud og lokalsamfund, vi har indhentet via data, nøgletal, dokumentanalyse
og interviews. Den tværgående analyse afdækker bl.a.
serviceniveau inden for:

Det tværgående samarbejde mellem faglighederne i
almenområdet (f.eks. lærere og pædagoger) og faglige
kompetencer i PPR og på familieområdet (f.eks. tale/høre
pædagoger, psykologer og socialrådgivere) er et væsentligt
emne i analysen. Det er nemlig afgørende for mulighederne
for at forebygge tidligt, sikre overgange og skabe inkluderende børnefællesskaber for alle børn. Alle tre dele er vigtige
elementer i at sikre serviceniveauet og en optimal drift.

Fortætningsproces
på tværs af områder
Der er vores erfaring, at kommuner ofte finder et uudnyttet
potentiale i at driftsoptimere på tværs af områder. Det kan
f.eks. være at samle funktioner fra forskellige områder på
samme matrikel.

• Åbningstider og lukkedage i dagtilbud og SFO
• Afstande til nærmeste dagtilbud eller skole
• Antal tilbudte besøg i sundhedspleje eller tandpleje
• Mulighederne for at få den plads, man ønsker for
sit barn i dagtilbud eller skole

Den klassiske løsning er, at dagtilbud og skole flytter sammen,
men i virkeligheden er der mange andre muligheder, og kun
fantasien sætter grænser. Udover driftsoptimeringen er det
naturligvis også optimalt, hvis en samling af funktioner også
bidrager positivt til opgaveløsningen og er til gavn for borgerne. Det kunne f.eks. være i indsatser overfor sårbare familier,
hvor der er indsatser fra flere områder – eksempelvis skole- og
dagtilbudsområdet, familieområdet og socialområdet.

Demografiske data

Kommunal indsigt

Økonomiske nøgletal

Bæredygtighedsrådgivning

Bygningsmæssig
driftsoptimering

Fortætningsproces

Fastholdelse af
serviceniveau

Organisatorisk
driftsoptimering

Arealoptimering
/kloge m2
Innovative løsninger
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Processen for den tværgående analyse kan for eksempel se sådan her ud, men den
vil altid blive designet og aftalt konkret i samarbejde med den enkelte kommune.

Projektstart

Indsamling af viden

Bred inddragelse
og ejerskab

Databehandling
og analyse

Anbefalinger og
beslutningsgrundlag

Leverancer

Resultater for kommunen

Kortlægning af potentialer
for driftsoptimering – bygningsmæssig
og organisatorisk

Handlemuligheder i forhold til
driftsoptimering

Kortlægning af m2 - arealoptimering

Et gennemarbejdet beslutningsgrundlag
af høj kvalitet, som gør det muligt
for politikere at træffe beslutninger

Analyse af udvalgte potentialer i dybden herunder inddragelse af erfaringer fra andre
kommuner fx via workshops og temadage.

Ejerskab til processen for dagtilbudsog skoleområdets interessenter

Visuel præsentation af kapaciteter og behov
Bred inddragelse af interessenter på tværs af
dagtilbuds- og skoleområde, samt på tværs af
øvrige områder
Rapport med anbefalinger inkl. katalog over
mulige driftsoptimeringer pr. budgetår

Opnåelse af evt. mål
for budgetreduktioner
på kort og lang sigt
Evt. geninvestering
i forbedret serviceniveau

Hjælp til mulige ekstra ydelser

Hjælp til fondsansøgninger

- Bygningsgennemgang

Der findes mange fonde, som støtter udvikling af
lokalsamfundene. Det kan give ekstra midler til
kommunens udvikling.

- Analyse af tidsanvendelse
på kommunens lokaler/faciliteter
- Hjælp til proces med fondsansøgninger
- Inklusionsanalyse
- Rådgivning ved evt. frasalg eller nedrivning
af ejendom
- Gennemførelse af driftsoptimeringsprojekter

Nordeafonden støtter for eksempel flere gode liv
i mindre bysamfund. Realdania støtter forskellige
initiativer indenfor det byggede miljø). Lokale- og
Anlægsfonden fokuserer på friluftsliv og idræt.
Der findes mange fonde, som kan være relevante
for den pågældende kommune.
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Styrken
i det tværfaglige
samarbejde
Orbicon I WSP og KLK samarbejder, fordi vi kan noget unikt sammen
i forhold til en analyse på tværs af skole- og dagtilbudsområdet.
Nøglen til succes er vores viden og spidskompetencer indenfor bl.a.
optimering af udnyttelse af bygninger, teknisk driftsoptimering,
kommunal organisering, udvikling og kommunalt strategiarbejde,
demografiske analyser, bruger- og borgerinddragelse samt facilitering af temadage/workshops. Vi har blik for optimeringspotentialer
på tværs af skole- og dagtilbudsområdet.

Rikke Ulslev Degn
Chefrådgiver
riud@orbicon.dk
92 43 23 04

Orbicon I WSP er en tværfaglig, rådgivende organisation med stærke profiler
inden for strategisk rådgivning, byggeri og drift.
Vi arbejder for mange kommuner med udvikling af fysiske læringsmiljøer,
der matcher den pædagogiske dagsorden. Bygningsmæssig og arealmæssig
driftsoptimering er blandt vores spidskompetencer.
Vi har ca. 500 medarbejdere i Danmark med stærk lokal tilstedeværelse og
kendskab i både Danmark og Grønland.

Janne Sørensen
Specialkonsulent
JASR@klk.dk
23 29 29 61
KLK er en del af KL’s organisation og har høj faglig viden på området og har
viden om - og netværk til - alle landets kommuner og til centraladministrationen i staten. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte kommunes kultur og
traditioner, når en opgave skal løses.

