
 

 

Notat 
 

Til: Børn, Unge og Kulturudvalget 

Fra: Forvaltningen 

Notat til sagen: Beslutningsnotat omkring Fremtidens Dagtilbud 

 

 
Beslutningsnotat – Fremtidens Dagtilbud 
Odder Kommune vil med strategien for Fremtidens Dagtilbud sikre børn og 

forældre i Odder Kommune muligheden for et dagtilbud af højeste kvalitet. 

Forskningen viser, at børnenes ophold i et dagtilbud af høj kvalitet har stor 

betydning for deres videre færd i livet. Børn, der har gået i en højkvalitets bør-

nehave, er mere skoleparate og har ved skolestart en større tiltro til egne evner 

til at lære nyt. Børnehavens langvarige effekt på børnenes uddannelsesresulta-

ter ligger antageligt ikke alene i forøgelsen af deres intelligens, nysgerrighed og 

motivation, men også i udviklingen af et mere positivt syn på dem selv og på 

egne fremtidsmuligheder.
1
  

 

Langt de fleste børn i Odder Kommune tilbringer årene fra 0-6 år i et kommu-

nalt dagtilbud. Det kan være enten i dagpleje eller vuggestue/integreret institu-

tion, inden de starter i børnehaven. Dagtilbuddene giver således børnene de-

res første oplevelse af at indgå som et individ i en del af et større fællesskab. 

Nærværende strategi sætter retningen for arbejdet i de kommunale dagtilbud 

frem mod 2020. 
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De senere års udvikling i børnetallet i Odder Kommune har understreget nød-
vendigheden af at tilpasse kapaciteten i dagtilbuddene. Også andre forhold 
vedrørende kommunens økonomi, krav om sammenhæng mellem tilbud på 
børneområdet, borgernes forventning til serviceudviklingen og de professionel-
les ønske om fortsat faglig udvikling af området presser sig på som faktorer, 
som påvirker forventningerne til fremtidens dagtilbud.  
Fremtidens Dagtilbud er således det strategiske udgangspunkt for de ændrin-
ger, der er nødvendige, for at der i fremtiden kan sikres dagtilbud af høj kvalitet 
i Odder Kommune.  
 
Den strategiske indsats omkring Fremtidens Dagtilbud skal yderligere ses i 
sammenhæng med bosætningsstrategien, hvor hovedmålgruppen netop er 
unge og børnefamilier. I bosætningsstrategien arbejdes hen imod at sikre Od-
der Kommune et større befolkningsgrundlag med et bosætnings- og vækstfo-
kus i såvel land som by. Derfor arbejdes der målrettet med en balance i ser-
viceudbuddet, hvor der også sker afprøvningen af nye former, hvor private 
entreprenører bidrager til serviceudbuddet, så der også kan ske vækst i oplan-
det.  
 
I det følgende inddrages de overnævnte forhold og placeres i den kontekst 
Odder Kommune aktuelt står i og kobles til den udarbejdede strategi for Frem-
tidens Dagtilbud. 
  
Faldende børnetal 
Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fortæller, at antallet af nyfødte i 
Odder Kommune fra 2010 til 2013 er faldet med 36 %. Aktuelt er fødselsårgan-
gen 2013 på 143 børn.  
Uanset om det kan forventes, at en øget bosætning vil kunne øge børnetallet i 
målgruppen for dagtilbuddene, er det åbenlyst, at den nuværende institutions-
struktur og -kapacitet ikke er tilrettelagt efter det nuværende børnetal.  
 
I Odder Kommune arbejdes der målrettet med at øge bosætningen, og selvom 
dette over en årrække vil forøge det samlede befolkningstal, er det ikke sand-
synligt, at vi indenfor de kommende 3-4 år vil kunne udnytte den eksisterende 
institutionskapacitet.  
 
Den nuværende institutionskapacitet er endvidere uhensigtsmæssig, idet den 
er fordelt på flere mindre institutioner. Dette gør bæredygtigheden af den enkel-
te institution dårligere både fagligt og økonomisk.  
 
Det er desuden vigtigt ud fra et kommunalt planlægningsperspektiv at iagttage, 
at de private aktører på området er i vækst. I Odder underbygges dette også af 
en tradition for en høj privatskolefrekvens. Dette betyder, at den kommunale 
kapacitet skal tilrettelægges, så den fremvækst af private tilbud, som pågår i 
landets kommuner i disse år, kan udfoldes, uden at grundlaget for de kommu-
nale dagpasningstilbud svækkes. Der skal altså påregnes en fortsat efter-
spørgsel efter private tilbud i en tid med et faldende børnetal.  
 
 
Økonomi: 
Rammen for den kommunale økonomis udvikling indikerer, at der bliver brug 
for større fokus på rationel drift. Som udgangspunkt har Odder Kommune en 
sund økonomi, men den er betinget af, at der fortsat er fokus på optimering af 
driften, således at enhedsomkostningerne holdes nede.   
 
Den lokalpolitiske opgave er at sikre et solidt grundlag for serviceudvikling. En 
dyr driftsstruktur vil udhule muligheden for at levere tidssvarende servicetilbud 
på kernedriften. Hvis pengene bruges på huse, der er dårligt udnyttet og på 
ledere med for få medarbejdere, så mindskes muligheden for at prioritere den 
borgervendte service. I budget 2014 anvendes der i Odder Kommune 65.240 
kr. pr. 0-5 årig på børnepasning. Udgiften i sammenligningskommuner udgør 
64.295 kr. og på landsplan 66.500 kr.   
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Der er ingen tvivl om, at den nuværende struktur på børneområdet har leveret 
mange gode resultater, også på den økonomiske side. Modsat gør den stærke 
decentralisering med mange små enheder det vanskeligt at tilpasse sig det 
faldende børnetal på en effektiv måde.  

 
Sammenhæng: 
Et overordnet udviklingstema på børneområdet i disse år er sammenhæng. 
Som det eksempelvis blev fremlagt på KL’s Børnetopmøde i 2014 er det forsk-
ningsmæssigt veldokumenteret, at et sammenhængende tilbud på tværs af 
børnenes udviklings- og læringsforløb øger børnenes evne til at udnytte deres 
potentiale både som børn og senere i voksenlivet. Dette gælder for både fagli-
ge, sociale og personlige færdigheder.  
Forskere og faglige praktikere på børneområdet italesætter dermed behovet for 
styrket sammenhæng. Også borgernes forventninger går i denne retning. Det 
professionelle fokus styrkes, når der sættes fokus på, at man som fagperson 
har ansvar for at bringe et barn videre til et andet samarbejdende fagligt sy-
stem, altså f.eks. fra daginstitution til skole.  
 
Styrket sammenhæng i tilbuddene handler også om den forpligtigelse, vi har, til 
at tage vare på børn med forskellige indlæringsmæssige eller sociale udfor-
dringer. Det gode børneliv understøttes stærkt af et fagligt system, som arbej-
der sammen, kommunikerer sammen, og som forstår børnelivets og familier-
nes mangefacetterede udfordringer i det moderne samfund.  
Som hovedansvarlig for pasning, udvikling og undervisning af kommunens 
børn er det en åbenlys forpligtigelse for Byråd, medarbejdere og ledere at un-
derstøtte beslutninger, som reelt skaber sammenhæng. Sammenhæng er ikke 
bare en talemåde. Den viser sig meget konkret, når børnene bevæger sig 
igennem det faglige system, og når forældre mødes af fagligt kompetente 
medarbejdere i alle dele af systemet.  
 
Serviceudvikling: 
Det forberedende arbejde omkring strategien for Fremtidens Dagtilbud viste 
tydeligt, at alle interessenter peger på behovet for større individualisering af 
serviceoplevelsen. Det vil sige, at det er ikke længere er et kvalitetsudtryk, at 
alle har adgang til den samme service. De nuværende og kommende forældre 
prioriterer i høj grad, at servicen er tilpasset deres forventninger til deres barns 
udvikling og samspil med fællesskabet. Det kommunale velfærdsdanmark står 
med en håndsfast udfordring på dette punkt. Vi har trænet organisationer og 
fagprofessionelle i at tænke i standardiserede ydelser som udtryk for kvalitet, 
men borgerne forventer noget andet end det. De forventer at blive imødekom-
met på deres individuelle behov. Dette gælder også de borgere, som ellers er 
stærkt fællesskabsorienterede. Der er altså indbyggede dilemmaer og modsat-
rettede tendenser, som vi skal søge at rumme i de kommunale dagtilbud.  En 
forstærket serviceudvikling er påkrævet. De private leverandører udfordrer 
også her den kommunale leverance. Eksempelvis kan en privat leverandør i 
Odder Kommune hente og bringe børnene til dagtilbuddet, en ordning som på 
nuværende tidspunkt virker meget fjern for de kommunale leverandører.  
 
Det helt centrale i dagtilbuddene er den samfundsmæssige og familiemæssige 
funktion, som tilbuddene har til formål at udfylde, nemlig det at sikre, at foræl-
dre, uanset om de er alene eller to om opgaven, kan indgå på arbejdsmarke-
det. Et fleksibelt og krævende arbejdsmarked, hvor arbejdsstedet nemt kan 
ligge langt fra bopælen, og hvor både arbejdstider og ansættelsesformen veks-
ler i den periode af ens liv, hvor man får børn. Spørgsmålet er, om vi i den 
kommunale serviceforståelse referer til et arbejdsmarked, som er forsvundet 
for flere år siden, eller som ligner det arbejdsmarked, som de offentligt ansatte 
som hovedregel selv bevæger sig rundt i.  Det er i hvert fald nødvendigt at 
imødekomme familiernes efterspørgsel efter personligt tilpassede åbningstider 
i dagtilbuddene.  
 
I en situation, hvor Odder Kommune har så betydelig en markedsandel, må det 
forventes, at der kan ske en effektiv udnyttelse af de faglige udviklingsressour-
cer på tværs af Odder Kommune. I strategiudspillet foreslås det, at der etable-
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res fælles udviklingspersoner, som kan medvirke til at skabe ny, faglig praksis. 
Dermed kan der skabes fokus på særlige udviklingsområder i de kommunale 
tilbud. Dette kunne løses f.eks. gennem et tværgående kompetenceteam. Lige-
ledes vil en fælles pædagogisk konsulent være et godt bidrag til at sikre det 
opmærksomhedsmæssige fokus på områdets udvikling. Den nyeste viden na-
tionalt og internationalt på området vil dermed kunne trækkes til Odder Kom-
mune og formidles til både offentlige og private tilbud.  
 
Serviceudbredelse: 
Odder Kommunes størrelse og bymæssig struktur betyder, at der er et udpræ-
get lokalpolitisk ønske om at sikre bedst mulig serviceleverance i så mange 
landsbyer som muligt. Kravet om effektiv drift, faglig sammenhæng og fasthol-
delse af attraktive arbejdspladser kan udfordre dette ønske. I det lys er det 
vigtigt at få øje på det potentiale for samarbejde mellem de kommunale enhe-
der, som er i de mindre byer. Med en konsekvent linje om etablering af effekti-
ve landsbyordninger tænker Odder Kommune offensivt om familierelevante 
servicetilbud i de mindre byer. Ved en sammenhængende ledelsesfunktion 
med fokus på faglig og økonomisk effektivitet vil det være muligt i en årrække 
at styrke sandsynligheden for, at der i Hundslund og Gylling fortsat kan drives 
dagtilbud og undervisning. I Hou og Saksild vil en struktureret landsbyordning 
også styrke driftsgrundlaget for de kommunale servicetilbud.  
 
Odder Kommune har indenfor de seneste år både lukket skole og dagtilbud i 
Randlev. Her er nu etableret en privat landsbyordning, hvor skolen driver en 
privatinstitution med 21 børn. Da Odder Kommunen lukkede Ørting Skole bibe-
holdt man daginstitutionen med vuggestue. Der er for den pågældende dagin-
stitution et mindre driftsgrundlag i det nære lokalområde, og der er stor efter-
spørgsel efter vuggestuekapacitet i Odder by. Det er derfor nærliggende at 
forestille sig, at den private skole i Ørting vil etablere en privat daginstitution i 
regi af privatskolen, som passer til det naturlige børneunderlag for området. 
Således vil de 6 mindre lokalsamfund omkring Odder by have både dagtilbud 
og undervisningstilbud.  
 
 
Faglig udvikling: 
De mange udfordringer på området kræver meget dygtige og trygge medarbej-
dere. Det er derfor nødvendigt at etablere størst mulig grad af jobsikkerhed for 
de ansatte og sikre, at de er i besiddelse af de kvalifikationer, som omstillings-
opgaven i de kommende år kræver. Medarbejderne skal styrke den indre fagli-
ge bevidsthed samtidig med, at man skal indgå som spiller i et tværfagligt 
samarbejde med andre faggrupper omring udvikling og læring hos børnene. 
Det er også en forventning fra forældrene, at den børneprofessionelle er en 
trænet sparringspartner og rådgiver for den moderne familie, og at hverken 
social baggrund, alder eller etnisk oprindelse står i vejen for at sikre bedst mu-
lige tilbud til et barn.  

 
Der er arbejdet forskningsmæssigt med betydningen af faguddannet personale 
omkring børnenes udvikling.

2
 Det er almindeligt anerkendt, at sikker progressi-

on i børnenes udvikling styrkes, når medarbejdernes uddannelsesniveau øges. 
På den baggrund skal der arbejdes med løbende kompetenceudvikling af 
medarbejderne og det anbefales, at det gøres til en målsætning på sigt at øge 
andelen af pædagoguddannet personale i dagtilbuddene. Der bør sættes faste 
krav til ikke uddannede medarbejdere om at påbegynde pædagogfaglig ud-
dannelse indenfor 12-15 måneder. Alternativt aftales konkrete udviklingsplaner 
for medarbejderne, der ikke kan honorere krav om at gå i gang med pædagog-
faglig uddannelse. Den strukturerede kompetenceudvikling skal lægges i for-
holdsvis faste rammer og ud over formel uddannelse og kompetenceudvikling 
kan der med fordel arbejdes hen imod et rotationsprincip. Det sikres dermed, at 
det pædagogiske personale kommer rundt i forskellige institutioner og kan få 

                                                      
2
 Long-Run Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling, Robert Bauchmüller, Mette Gørtz,  

Astrid Würtz Rasmussen, August 201, CSER WP No. 0081 
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mulighed for at arbejde i både SFO og klubtilbud og med opgaver i forbindelse 
med folkeskolens øvrige opgaveområde.  
 
For at dagplejen kan fremstå som et fagligt velkvalificeret tilbud, skal der arbej-
des målrettet med kompetenceudviklingen. Dette styrkes yderligere ved den 
foreslåede tætte kobling mellem dagplejer og daginstitutioner.  
 
Endelig er det en forudsætning for, at de kommende års inklusionsopgave kan 
realiseres, at børnene i de kommunale dagtilbud mødes af topuddannede pæ-
dagogiske medarbejdere, som kan træne børnene i de social og indlærings-
mæssige færdigheder og kan påvirke undervisningspersonalet i folkeskolen til 
at forstå børnene, også i det pædagogfaglige perspektiv.  
 
Øvrige opmærksomhedspunkter: 
For at understøtte en effektiv implementering af strategien for Fremtidens Dag-
tilbud skal der også lys på en række andre centrale elementer.  
 
Det er åbenlyst, at forældrenes deltagelse og en øget demokratisering af de 
kommunale dagtilbud kan være kilden til at styrke opbakningen bag de kom-
munale tilbud. Det er et særkende ved de offentlige tilbud, at forældreindflydel-
se og de demokratiske grundstrukturer i dette fællesskab er til stede. Det er 
forventningen, at den progressive institutionsledelse vil forstå at udnytte denne 
platform til at synliggøre kvaliteterne i det nuværende tilbud og samtidig få ad-
gang til en kilde til fortsat kvalitetsudvikling og fornyelse af tilbuddet.  
 
Dagsordnen om opdyrkningen af frivillige ressourcer på dagtilbudsområdet er 
også vigtig. Odder Kommune vil lancere en såkaldt civilsamfundsstrategi, og 
der er et stort uforløst potentiale på børneområdet. Flere dagtilbud i Odder 
Kommune har eksperimenteret med brug af frivillige. Det er sket i både dagple-
jen og i børnehaveregi, men der er i høj grad brug for at tænke og øve sig me-
re. I den nuværende strategibeslutning er der ikke lagt op til, at den øgede brug 
af frivillige er en økonomisk gevinst for kommunen. Den frivillige ressource 
tænkes alene ind som berigelse af børnelivet i dagtilbuddene. Der er mange 
muligheder, og der bør sendes politiske signaler, som understøtter dem, som 
har lyst til at gå på opdagelse i den forunderlige frivillige verden.  
 
I efteråret 2013 besluttede Byrådet i Odder Kommune, at den nye Skovbakke-
skole skulle opføres i et Offentligt Privat Samarbejde (OPS). Det blev endvide-
re besluttet at undersøge mulighederne for etablering af en børnehave i forbin-
delse med skolen. Udgangspunktet for den beslutning var en daginstitution 
som størrelsesmæssigt matcher den nuværende børnehave Skovbakken. Ar-
bejdet med kapacitetstilpasning har vist, at det kan være hensigtsmæssigt at 
øge daginstitutionens størrelse. Den fremtidige institution tænkes således at 
rumme mellem 70 og 110 børn.  
 
Det igangværende arbejde med OPS-projektet vil afdække, om det vil være 
forbundet med ekstra anlægsbevilling at udvide den påtænkte institution. Den 
skitserede omstillingsproces i Fremtidens Dagtilbud giver mulighed for at træffe 
beslutning om institutionens størrelse i forbindelse med beslutningen om den 
endelige gennemførelse af skolebyggeriet. Skulle Byrådet her vælge ikke at 
etablere en ny børnehave i forbindelse med Skovbakkeskolen giver det ikke 
kapacitetsmæssige problemer for det samlede dagtilbudsområde.  
 
Hvis der besluttes større ledelsesmæssige initiativer i forhold til integrationen 
mellem skole og dagtilbudsområdet, skal der frem mod integrationen gennem-
føres et undersøgelses- og udviklingsarbejde. Dette arbejde kobler sig i øvrigt 
til arbejdet med revideringen af HR-strategien og skal ses i forhold til det sam-
lede arbejde med lederudvikling og afklaringen af ledelsesstrukturer i Odder 
Kommune. Under hensyn til skolernes størrelse i Odder by anbefales det ikke 
på nuværende tidspunkt at lave ledelsesmæssig integration mellem daginstitu-
tionerne og de tre skoler i Odder by. Det anbefales derfor, at der dannes tre 
udviklingsgrupper, som kan styrke den faglige sammenhæng imellem skolerne 
og de pågældende daginstitutioner. Udviklingsarbejdet skal afrapporteres til 
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direktøren senest den 1/1 2015. De nærmere rammer for udviklingsarbejdet 
aftales mellem direktøren og skole- og institutionslederne under hensyn til de 
lokale forhold.  
 
Omstillingsprocessen er tilrettelagt således, at der med en politisk beslutning i 
første halvår 2014 vil kunne ske den nødvendige afklaring af kapacitetstilpas-
ningen. Efterfølgende vil der i forbindelse med budgetprocessen være lejlighed 
til at lave de nødvendige politiske justeringer af den samlede omstilling under 
hensyn til den samlede budgetlægning. Det er vigtigt at være bevidst om, at 
alle enkeltelementerne er gensidigt afhængige, og derfor vil de samlede øko-
nomiske konsekvenser blive påvirket af hvilke enkeltelementer, der bliver gen-
nemført. Endvidere vil en række udefrakommende faktorer kunne påvirke 
kommunens handlemuligheder. Det drejer sig f.eks. om udviklingen i børnetal-
let, til- og fraflytning, udviklingen i den offentlige markedsandel og aftaler om 
kommunens økonomi.  
  
Med baggrund i det opridsede udfordringslandskab, som Odder Kommune står 
i, har direktøren opstillet en række beslutningspunkter. Disse vil påvirke dimen-
sioneringen, styrke det økonomiske driftsgrundlag, fremme øget sammenhæng 
mellem tilbuddene, bidrage til serviceudviklingen, understøtte serviceudbredel-
sen og sætte rammer for den nødvendige faglige opkvalificering af medarbej-
derne.  
 
 
 
Beslutningspunkter: 
 

At Byrådet vedtager strategien for Fremtidens Dagtilbud  
 

Serviceudvidelse: 
 
Det kommunale vuggestuetilbud udvides fra de nuværende 18 % til at 30 % af 
børnene i kommunal pasning kan tilbydes en vuggestueplads.  
 
Udvidet åbningstid 1/8 2014 med 2 timer pr. uge til 53 (fredag til 17) i dagtilbud  
 
Personlige åbningstider (Hjørring model) i alle institutioner 1/1 2015 
 
At der gives mulighed for, at dagplejens åbningstid kan ligge fra 6-18, dog så-
ledes at pasningstiden i den enkelte dagpleje er 48 timer.  
 
Der sammensættes et tværgående kompetenceteam med 1,5 fuldtidsstilling pr. 
år i perioden. Der er tale om tidsbegrænsede stillinger 1/1 2015. Kompetence-
teamet dækker hele dagtilbudsområdet.   
 
Forhøjelse af det kommunale tilskud med det, som svarer til 300 kr. om måne-
den i 2015, 2016 og 2017 
 
Pasningsgarantien nedsættes fra maksimalt 3 måneder til maksimalt 1 måned 
 
Der etableres ét fælles gæstehus for dagplejebørn i hele Odder Kommune. 
Gæstehuset ligger i Odder by. Der ansættes medarbejdere til daglig beman-
ding af gæstehuset. 1/8 2015 
 
Målsætning om faglig opgradering af medarbejderne i daginstitutioner, således 
at der om 3 år er 95% pædagoguddannet personale.  
 
I overgangen til skole arbejdes der med en digital overgang. Alle skoleklare 
børn bruger digitale værktøjer (ipads eller anden tablet). 
 
Heraf følger:  
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 Den kommunale vuggestuekapacitet udvides fra de nuværende antal 
pladser med yderligere 18 pladser frem mod 2016.   
 

 Der oprettes en fælleskommunalpulje på 500.000 kr. til dækning af ud-
gifterne for den personlige pasning  

 

 Der ansættes for de første to år medarbejdere med kompetencer, så 
der ansættes ¾ stilling vedr. musikformidling og ¾ stilling som psyko-
motorik.  

 

 Der ansættes medarbejdere til bemanding af gæstehuset. Der findes  
egnede lokaler eventuelt i Vita Park.  

 

 Der træffes konkret beslutning om at alle nyansættelser sker med pæ-
dagoguddannet personale og at alle nuværende ansatte uden pæda-
goguddannelse tilbydes opgradering af uddannelsesniveauet.  

 
 
Effektiviseringer:  
 

- Lukning af Stjernehuset 1/8 2014 
- Lukning af Skovbakken pga. nybygning 1/8 2014  
- Lukning af Krible Krable huset 1/8 2016 
- Lukning af Blækspruttens vuggestue 1/1 2015 
- Lukning af Blækspruttens børnehave 1/8 2015 

 
Stjernehuset flyttes samlet til Egholm børnehave 
 
Skovbørnehaven (22 børn) overflyttes til Krible Krable husets ledelse 1/8 2014 
 
Øvrige børn fra Skovbakkens børnehave fordeles mellem by- institutioner 
 
Blækspruttens vuggestue flyttes til Vennelund 1/1 2015 
 
Børnene fra Blækspruttens børnehave fordeles på kommunens øvrige instituti-
oner.  
 
Krible Krable huset flyttes til ny børnehave på Skovbakkeskolen 1/8 2016 
 
 
 
Heraf følger:  

 Eventuelt salg af Thorvald Køhlsvej nr. 50   
 

 Indskrivningsstop i Stjernehuset, dog ikke flygtningebørn 
 

 Skovbakkens børnehave indgår i skolebyggeriet. Den fremtidige stør-
relse fastsættes ved senere beslutning. 
 

 Indskrivningsstop til Skovbakkens børnehave, dog ikke skovbørneha-
ven 
 

 Opsiger lejekontrakt med Ørting Efterskole   
 

 Indskrivningsstop til Ørting Børnehave og vuggestue  
 

 Eventuelt salg af Havrevænget 15 
 

 Eventuelt salg af institutionen Åhavevej 10 
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Dagplejen stabiliseres med ca. 40 stillinger i Odder by inklusiv bemanding af 
gæstehus frem til 2016. Øvrige dagplejere organiseres i landsbyordninger i 
Hou, Saksild, Gylling, Hundslund. Dagplejere i Ørting tilknyttes Odder by.  
 
Heraf følger:  

 Tilsynsopgaven med dagplejerne tilknyttet landsbyordningerne kan lø-
ses af det pædagogiske personale i landsbyordningerne.  

 

 Antallet af vuggestuepladser øges i Odder by  
 

 Tilpasning/justering af administrationsomkostninger til dagplejen 
 

 Indskrivningsstop i dagplejen i Odder by pr. 1/1 2015  
 
 
 

Organisering:  
 
4 landsbyordninger med ensartet ledelsesstruktur i Hou, Saksild, Gylling og 
Hundslund sikres oprettet senest 1/1 2016 efter Gyllingmodel. Dagplejerne i 
oplandet knyttes til landsbyordningerne.  
 
De fire daginstitutioner i Odder by har fortsat reference til direktøren.  
 
Bifrost, Egholmgård og Parkvejens skole danner en udviklingsgruppe, som 
undersøger mulighederne for et mere struktureret fagligt samarbejde. Gruppen 
afrapporterer til direktøren senest 1/1 2015 
 
Vennelund og Vestermarkskolen danner en udviklingsgruppe, som undersøger 
mulighederne for et mere struktureret fagligt samarbejde. Gruppen afrapporte-
rer til direktøren senest 1/1 2015. 
 
Krible Krable huset, herunder Skovbakkens skovbørnehave og Skovbakkesko-
len danner en udviklingsgruppe, som undersøger mulighederne for et mere 
struktureret fagligt samarbejde, idet Krible Krable huset udgør grundstammen i 
den nye daginstitution, som opføres i forbindelse med Skovbakkeskolen. Grup-
pen afrapporterer til direktøren senest 1/1 2015 
 
Dagplejen opdeles, så dagplejere i opland ledelsesmæssigt overføres til lands-
byordningerne. I Odder by bibeholdes en samlet, men dog reduceret, organise-
ring af dagplejen.  
 
Kompetenceteamet knyttes ledelsesmæssigt til Egholmgård 
 
Vennelund har fortsat ressourcegrupperne for børn med særlige behov og skal 
fremadrettet huse vuggestueafdelingen fra Ørting 
 
Bifrost har fortsat vuggestueafdeling som udvides efter behov. 
 
Der oprettes en stilling som pædagogisk konsulent for det samlede dagtilbuds-
område 
 
 
Heraf følger:  

 Sammenlægning af budgetområderne for institutioner og skoler 
 

 Organiseringen er herefter én skoleleder, én vice og en pædagogisk 
leder i hver enhed.  
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 Det betyder nedlæggelse af 4 lederstillinger - Gylling modellen 1/1 
2015. 

 

 Nedlæggelse af alle eksisterende souscheffunktioner, afdelingsleder-
funktioner samt funktioner, hvor pædagoger har ledelsesansvar gæl-
dende for både daginstitutionerne og klub.  

 

 Hvis daginstitutionerne har mere end 20 ansatte i daginstitutionen ud-
løses én teamleder.  
 

 Tilpasning af Med-organisation og arbejdsmiljøstruktur.    
 

 Dagplejen opdeles i dagpleje for Odder by samt fire landsbyordninger.  
 

 Der dannes en samlet pladsanvisning i kommunen for både dagpleje 
og daginstitutioner.  
 

 Der laves en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Herunder sær-
ligt fokus på ny tildelingsmodel for landsbyordningerne.   

 

 
Særligt om personaleforhold: 

 Det faldende børnetal vil betyde personalereduktioner 

 Den forenklede institutionsstruktur vil betyde fjernelse af lederstillinger. 

Alle souschef- og afdelingslederfunktioner afvikles.  

 Det aktiverede ansættelsesstop af 11/3 2014 har til formål at sikre 

fastholdelse af fastansatte medarbejdere i omstillingsperioden, således 

at naturlig afgang og stillingsledighed primært anvendes til kapacitets-

tilpasning, sekundært til overtallige medarbejdere.  

 Overtallige medarbejdere og ledere tilbydes fratrædelse eller ansættel-

se som pædagog i anden institution.  

 Dagplejen forventes at kunne reduceres til 139 pladser ved naturlig af-

gang frem mod 1/1 2016 

 Kompetencestrategien omkring 95 % pædagoguddannet personale 

drøftes med de faglige organisationer med henblik på at motivere nu-

værende ansatte uden pædagoguddannelse til at påbegynde en så-

dan.  

 
 

Øvrige indsatser: 
Ud over ovennævnte tiltag kommer yderligere indsatser, som er beskrevet i 
prioriteringsnotatet, men som er uden direkte budgetmæssig virkning. Direktø-
ren indstiller at følgende indsatser godkendes:  
 
 
Pejlemærke: Samskabelse 
 
Princip: Tæt dialog og samarbejde om barnet 
 
A1 – Medarbejderne skaber et klima, hvor man imellem forældre og medarbej-
dere er fælles som udviklingen af barnet. 
 
A2/I3 – For alle institutioner fastlægges en plan for afviklingen af faste samtaler 
i løbet af barnets ophold i dagtilbud, så der afholdes opstarts, status og afslut-
ningssamtaler. 
 



 

 

Side 10/13 

A4 – Medarbejderne er klar til at vejlede forældre omkring barnet, hvis foræl-
drene beder om råd. 
 
A5 – Medarbejderne tager også selv kontakt til forældrene med råd/vejledning, 
hvis det kan fremme barnets udvikling. 
 
Princip: Frivillige inviteres åbent 
 
I6 – Institutionerne integrerer frivillige foreninger eks. spejder, sportsklubber, 
ældresagen m.m. i hverdagen. Med afsæt i kommunens kommende frivillig-
heds/civilsamfundsstrategi afdækker institutionerne deres muligheder i lokale-
området. 
 
I7/I8 – Forældrene indgår naturligt i institutionens virke, hvilket binder børnenes 
hverdagsliv sammen. Sammen med forældrebestyrelserne laves en handleplan 
for forældrenes involvering. Der laves i institutionerne en struktur for forældre-
nes deltagelse i institutionens virke. 
 
A9 – I dialog mellem direktør og institutioner defineres udviklingen og der sæt-
tes ambitiøse mål for integrationen af frivillige. 
 
Princip: Medarbejderne samler og deler viden 
 
I10 – Med mulighed for individuelle løsninger og med forskellige specialkompe-
tencer i spil, får medarbejderne en koordinerende rolle i forhold til indsatsen og 
imødekommelsen af barnets behov. 
 
I11 – Medarbejderne sikrer at viden og information om barnet forankres og 
deles mellem de voksne, der har kontakten til barnet. 
 
 
Pejlemærke: Sammenhæng 
 
Princip: Nysgerrighed og tryghed er forudsætninger for gode overgange 
 
A14 – Forældre involveres aktivt i arbejdet med overgangen, så hele familien 
har klare forestillinger om barnets nye virkelighed. 
 
Princip: Helhed i indsatser og information 
 
I16 – Forældrene sikres en sammenhæng i kommunikationen omkring deres 
barn. Alle forældre oplever, at dagtilbud i Odder Kommune kommunikerer med 
et fælles sprog og begrebsapparat. 
 
I17/S18 – Forældrene har fuld adgang til information om deres barn. Det gæl-
der særligt forældre til børn med særlige behov, der har adgang til informatio-
ner om indsatser og udviklinger vedr. deres barn. / Alle kommunale institutio-
ner, der har med børnene at gøre kan dele informationer om indsatser og mål-
sætninger på børneområdet og kobles informationsmæssigt samme. Det un-
dersøges, hvordan dette kan understøttes digitalt samt ved omlægning af ar-
bejdsgange i de kommunale institutioner/afdelinger 
 
Princip: Stærk organisatorisk sammenhæng 
 
A21 – Den faglige kvalitet udvikles og styrkes når medarbejderne får mulighed 
for at udveksle viden og erfaringer med hinanden på tværs af arbejdsfelter. 
 
 
Pejlemærke: Kompetencer 
 
Princip: Udgangspunkt tages i barnets kompetencer 
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I22/I24 – Alle møder barnet med udgangspunkt i de ressourcer barnet har. I 
dialog med forældre og andre ressourcepersoner afklares barnets kompeten-
cer bredt. / Med udgangspunkt i anerkendelsen af barnets nuværende kompe-
tencer, arbejdes der mod barnets næste udviklingszone. Kompetencehjulet 
anvendes blandt andet som redskab til dette. 
 
A23 – I relationen med barnet er medarbejderne tydelige omkring barnets nu-
værende ressourcer og kompetencer så barnet anerkendes for det det kan. 
 
Princip: Åbenhed for andre faglige kompetencer 
 
I25 – Forældrene planlægger sammen med medarbejderne i institutionen, 
hvordan fagkompetencerne fra teamet kan bruges i udviklingen af barnet 
 
Princip: Medarbejderne skaber faglig viden og anvender nyeste forskningsre-
sultater 
 
I26/28 – Det sikres igennem tæt samarbejde med forsknings- og uddannelses-
institutioner, at medarbejderne får mulighed for at opdatere og udbygge den 
faglige viden. /Når der arbejdes på tværs af forskellige fagligheder i det tvær-
gående team genereres ny faglig viden. Denne viden forankres i organisatio-
nen og deles gerne med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 
 
 
Pejlemærke: Nærvær 
 
Princip: Alle børn føler sig set og forstået 
 
A28 – Barnet får anerkendelse for det det magter og for at være den, det er. 
 
A29 – Alle børn hjælpes med at skabe relationer i børnegruppen og være en 
del af fællesskabet. 
 
A30 – Medarbejderne hjælper barnet med at kontrollerer sig selv ved på en 
positiv måde at sætte grænser, ved at lede det og vise positive alternativer. 
 
Princip: Lydhørhed overfor hinanden 
 
A31 – Alle oplevelser med barnet har værdi. Forældre og medarbejder er op-
mærksomme på forandringer i barnets dagligdag, der kan påvirke barnet i kor-
tere perioder 
 
A32 – Medarbejderne viser positive følelser  - at man er glad for barnet og gør 
sig følelsesmæssigt tilgængeligt overfor barnet. 
 
A33 – Der gives mening til barnets oplevelser af omverden ved at tale om den 
og ved at vise følelser og entusiasme overfor barnet. 
 
Princip: Relationer er udgangspunktet for udvikling 
 
A34 – Alle medarbejdere arbejder fortsat ud fra ICDP metoden. Det sikres at 
alle medarbejdere er uddannet i metoden, der har fokus på relationsarbejdet og 
den voksnes tilgang til barnet. 
 
I35 - Dagtilbuddene samarbejder med skoleområdet om arbejder med inklusion 
og det sikres, at medarbejdere uddannes i forhold til inklusion 
 
I36/I37 – Det sikres at medarbejderne inden for den samme organisation (dag-
pleje, daginstitution, SFO og skole) kender hinanden og har gode relationer til 
hinanden. Medarbejderne udveksler erfaringer og superviserer hinanden på 
tværs af enheder 
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Pejlemærke: Fleksibilitet 
 
Princip: Individuelle løsninger til individuelle behov 
 
A39 – Igennem bruge af team med kompetencer indenfor eksempelvis fysiote-
rapi, psykomotorik, musik, sprog, IT m.m. kvalificeres og styrkes den enkelte 
medarbejders arbejde med barnets behov og udvikling. 
 
Princip: Lokale løsninger til lokale behov 
 
A46 – Lokale foreninger skal indgå i tæt samarbejde med dagtilbuddene. 



 

 

Tidsplan for de foreslåede beslutninger med budgetmæssig effekt. 
 
  Tidspunkt for implementering af indsats 

  2014 2015 2016 2017 

Indsats  1. maj 1. aug 1. jan 1. aug 1. jan 1. aug 1. jan 1. aug 

Effektiviseringer                 

Lukning af Stjernehuset                 

Lukning af Skovbakken                  

Skovbørnehaven overflyttes til til Krible Krable Husets ledelse                 

Flytning af Krible Krable Huset til ny institution på Skovbakkeskolen                  

Flytning af Blæksprutten, vuggestueafdeling                  

Lukning af Blæksprutten, børnehaveafdeling                 

Indskrivningsstop i dagplejen                 

Stabilisering af dagplejen                 

Serviceudvidelser                 

Udvidelse af åbningstid til 53 timer pr. uge                 

Forsøg med personlige åbningstider                 

Sammensætning af tværgående kompetenceteam                 

Forhøjelse af kommunalt tilskud                 

Nedsættelse af pasningsgaranti til én måned                 

Etablering af fælles gæstehus for dagplejen i kommunen                 

Faglig opgradering: 95 % pædagoguddannet personale                 

Organisering                 

Oprettelse af fire landsbyordninger                 

Dagplejen i oplandet integreres i landsbyordningernes ledelse                 

 

 


