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1.  Indledning og baggrund 

Efter arbejdet med ”Fremtidens folkeskole” og vedtagelsen af strategien for denne 
har Børn, Unge og Kulturudvalget udtrykt ønske om, at igangsætte et lignende stra-
tegisk arbejde omkring kvaliteten og strukturen i ”Fremtidens Dagtilbud.”  

På linje med arbejdet med ”Fremtidens Folkeskole” vil arbejdet med ”Fremtidens 
Dagtilbud” lede frem mod fastlæggelse af den fremtidige strategi for dagtilbudsom-
rådet i Odder kommune. Projektet skal endeligt tænkes sammen med revideringen 
af Politik for Børn og Unge forventeligt om to år.  

På Børn, Unge og Kulturudvalgets møde d. 27. marts 2012 og igen på Udvalgets 
møde d. 17. april 2012 har udvalget haft indledende drøftelser om tankerne for frem-
tidens dagtilbud. Nærværende projektbeskrivelse er udarbejdet med udgangspunkt i 
disse drøftelser. 
 

2.  Kobling til overordnede politikker/strategier 

Fremtidens Dagtilbud er en del af udmøntningen af Politik for Børn og Unge. Når 
Politikken skal revideres skal strategien for Fremtidens Dagtilbud tænkes ind i den 
nye politik på linje med strategien for Fremtidens Folkeskole.  

Fremtidens Dagtilbud skal ses i sammenhæng med Fremtidens Folkeskole samt de 
tanker om sammenhæng i børnelivet, som lægges frem i Ny Nordisk Skole.  

3.  Sammenhæng til andre projekter 

Formulering af strategien for Fremtidens Dagtilbud skal have sammenhæng til 
Fremtidens Folkeskole og sikre sammenhæng i børnelivet i Odder Kommune. Lige-
ledes skal der i udarbejdelsen af strategien for Fremtidens Dagtilbud være opmærk-
somhed på de sammenhænge, der måtte være til andre dele af det sammenhæn-
gende børneliv i Odder Kommune. 
 

4.  Projektets formål, fokus og mål 

Igennem projektet afdækkes Odder Kommunes udfordringer og muligheder i forhold 
til formuleringen af en strategi for Fremtidens Dagtilbud.   

Strategien sigter mod de næste 6 år og retter sig dermed mod perioden fra den for-
ventede vedtagelse primo 2014 hen mod 2020.  

Målet er at skabe en strategi for Fremtidens Dagtilbud på det samlede dagtilbuds-
område i Odder Kommune, så der også fremadrettet sikres sammenhængende 
pasning af høj kvalitet. 
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5.  Projektets resultat 

Projektets resulterer i en Byrådsvedtagen strategi for Fremtidens Dagtilbud, der ud-
stikker den fælles retning for udviklingen af dagtilbudsområdet frem mod 2020. 

 Strategien adresserer både strukturelle og kvalitetsmæssige spørgsmål i forhold til 
dagtilbudsstrukturen og sikrer derved et fremadrettet robust fundament for dagtilbud 
i Odder Kommune.  
 

6.  Overordnet projektdesign 

Proces for Fremtidens dagtilbud: 

 

Procesformulering 

Indledende Brainstorm med Udvalget for Børn, Unge og Kultur d. 27/3-12 
Indhold: Sagsfremstilling 
Deltagere: Børn, Unge og Kulturudvalget, repræsentanter fra daginstitutionsleder-
gruppen 

Udvalgets drøftelse af politisk strategi og proces for 0-6 årige d. 18/4-12 
Indhold: Sammenskrivning fra Brainstorm  
Deltagere: Børn, Unge og Kulturudvalget 

Vedtagelse af proces på udvalgsmødet d. 29/5-12 
Indhold: Sagsfremstilling, Projektbeskrivelse 
Deltagere: Børn, Unge og Kulturudvalget 

 
Indsamling af viden 

9. maj 2012 Temadag om børns udvikling i Odense (KL) 
Indhold: KL temadag med oplæg om Det gode børneliv 
Deltagere: Repræsentanter fra Børn, Unge og Kulturudvalget 

Udarbejdelse af baggrundsnotat 
Juni/juli 2012 udarbejdelse af baggrunds/statusnotat med beskrivelse af kommu-
nens dagtilbud samt de enkelte institutioner i en fast skabelon. 

Indhold: Faktuelle oplysninger om kommunens institutioner. Baggrundsnotatet 
adresserer så vidt muligt de 4 hovedpunkter: Struktur, kvalitet, faglighed og læ-
ring/dannelse 
Deltagere: Byrådsservice, Projektgruppen 

Drøftelse af baggrundsnotat på udvalgsmødet d. 28. august 2012 
Indhold: Sagsfremstilling og baggrundsnotat  
Deltagere: Børn, Unge og Kulturudvalget 
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Medio oktober 2012 Temamøde 1 
Indhold: Grundig indførelse i status på det konkrete arbejde i daginstitutioner i Od-
der kommune som det er nu. 

1. Oplæg: Ekstern taler som perspektiverer ICDP og hvad det gør for/ved børn 

2. Struktur: lovkrav – læreplaner/børnemiljøvurderinger/sprogvurderinger 

særligt omkring pædagogiske læreplaner – fælles temaer – handlin-

ger/målformuleringer – evaluering 
3. Læring/dannelse: fagligheden beskrives med konkrete eksempler - hver-

dagsbilleder. Beskrive læring/dannelse, konkrete handlinger koblet med den 

pædagogiske teori 
4. Kvalitet: beskrivelse af redskaberne der anvendes kompetencehju-

let/børneintra/ samt brugertilfredshed/kvalitetsrapporter 

5. Faglighed: Beskrivelse af den bagvedliggende pædagogiske tilgang/filosofi 

ICDP, hvor anerkendelse skaber resultater og relationer er afgørende. Vise 

sammenhæng mellem pædagogisk filosofi og læreplaner/handlinger samt 

kobling til LP og overgang til skolerne 
6. Struktur: beskrivelse af konkrete muligheder/modeller for at indrette struktu-

ren på daginstitutionsområdet, så man opnår stabilitet og fleksibilitet i driften 

af institutionerne både nu og i fremtiden. Hvad er de forskellige handlemulig-

heder. Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Dette så man 

både kan modstå faldende børnetal og stadig kan have kapacitet til at hånd-

tere stigning i børnetal. Beskrivelse af paletten af muligheder med eksempler 

fra andre kommuner og forskningsbaseret viden præsenteret med fordele og 

ulemper i forhold til Odder Kommune. 

 
Udvalget slutter dagen af med at vælge tema for inspirations/studietur. På baggrund 
af Udvalgets fokus udvælges mulige steder, der kan besøges.  

Deltagere: Børn, Unge og Kulturudvalget, projektgruppen med repræsentanter fra 
daginstitutionsledere. Ekstern oplægsholder 

November 2012 Praktikophold i daginstitutioner 
Indhold: Børn, Unge og Kulturudvalget inviteres til at bruge en halv til en hel dag i 
praktik i en daginstitution i Odder kommune. Igennem en praktikdag i en daginstitu-
tion kan Udvalgsmedlemmerne få en fornemmelse for hverdagen i daginstitutioner-
ne herunder institutionernes arbejde med børnene.   
Deltagere: Børn, Unge og Kulturudvalget, daginstitutioner i Odder kommune 

Ultimo november åbent borgermøde med tema: 
Indhold: ”Institutionerne har børnene i den vigtigste tid i deres liv” Forskningsresulta-
ter fra Edward Melhuish har blandt andet vist at effekten af før-skoleindsatsen i dag-
tilbud kan måles selv efter 10 års skolegang. Det er her børnene formes, indlæ-
ringskurver dannes og børnene lærer at lære. 

Der skal skaffes oplægsholder til at tale om emnet derefter debat evt. cafeform mel-
lem Børn, Unge og Kulturudvalget og de fremmødte. 

Deltagere: Børn, Unge og Kulturudvalget, alle interesserede i Odder Kommune.  

Januar/februar 2013 inspirationstur  
Indhold: Udvalget besøger sammen med hele eller dele af projektgruppen institutio-
ner/kommuner valgt ud fra de tidligere fastlagte temaer for inspirations/studietur.  
 
Deltagere: Børn, Unge og Kulturudvalget, hele eller dele af projektgruppen. 

 
Konkretisering af viden 
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I forbindelse med udarbejdelsen af strategien for Fremtidens Dagtilbud i Odder 
Kommune skal der udarbejdes beskrivelser af 4 mulige scenarier for Fremtidens 
Dagtilbud i Odder Kommune.  

For at gøre disse scenarier så brede som muligt ønsker Børn, Unge og kulturudval-
get, at inddrage en meget bred gruppe af ”kritiske venner”, der hver især kan bidra-
ge med et blik ind på Fremtidens Dagtilbud. Gruppen af kritiske venner vil blandt 
andet bestå af forældre med børn i dagtilbud, medarbejdere i dagtilbud, skolefolk, 
repræsentanter med tilknytning til erhvervslivet, Børne- og Familiecenteret, pladsan-
visningen m.m. Gruppen af kritiske venner vil indgå i arbejdet på temadagen d. 15. 
april samt i arbejdet med beskrivelsen af de 4 scenarier. 

15. april 2013 temadag 2: 
Indhold:  
Temadagen afvikles i samarbejde med Institut for Fremtids Forskning og der arbej-
des ud fra scenariemetoden. Det betyder, at der på temadagen vil være fokus på at 
få afdækket de udfordringer og muligheder, der er for Fremtidens Dagtilbud. 

 Deltagere på temadagen er Børn, Unge og Kulturudvalget, styregruppen, kvalitets-
sikringsgruppen og gruppen af ”kritiske venner” samt konsulenter fra Institutu for 
Fremtids Forskning. 

Ved involvering af gruppen af ”kritiske venner” er der mulighed for at lade sig inspi-
rere og udfordre af mange forskellige blik på, hvordan udfordringer og muligheder 
kan påvirke den måde Fremtidens Dagtilbud udvikler sig i Odder Kommune.  

På temadagen vil de identificerede usikkerheder og muligheder blive bearbejdet til 
polariteter. Polariteterne kvalificeres og operationaliseres i forhold til fælles forståel-
se samt sandsynlighed og konsekvens. Endeligt prioriteres polariteterne ved af-
stemning, så de væsentligste 4 polariteter fremhæves.  

Institut for Fremtids Forskning bearbejder herefter resultatet fra temadagen med 
henblik på fremlæggelse for Børn, Unge og Kulturudvalget. Dette sker på udvalgs-
mødet d. 23. april. På mødet fastlægger udvalget det skelet, der skal danne ud-
gangspunkt for beskrivelser af scenarier for Fremtidens Dagtilbud i Odder Kommu-
ne.  

Uge 18-23 scenariebeskrivelserne udarbejdes  
Indhold:  
På møder med forskellige deltagere fra styregruppe, kvalitetssikringsgruppe samt 
gruppen af ”kritiske venner” udfoldes de fire scenarier. For hvert scenarie afholdes 
der to møder for at få scenariet beskrevet.  

Når alle scenarierne er beskrevet og bearbejdet i kvalitetssikringsgruppen og styre-
gruppen præsenteres de for Børn, Unge og Kulturudvalget. Udvalget sender heref-
ter scenarierne ud til en bred kvalificeringsproces.   

Deltagere:  
Børn, Unge og Kulturudvalget, Styregruppen, kvalitetssikringsgruppen, gruppen af 
”kritiske venner”. 

Juni 2013 kick off arrangement scenariebeskrivelserne 

Kvalificeringsprocessen starter med et kick-off arrangement, hvor alle fire scenarier 
præsenteres.  

 
Indhold:  
Udvidet gå-hjem-møde 
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1. Oplæg/inspiration fra ekstern oplægsholder, der skaber en fælles ram-

me/forståelse 

2. Scenarierne præsenteres kort 

3. Cafedebat eller lignende mellem deltagerne og Børn, Unge og Kulturudval-

get omkring scenariebeskrivelserne 

 
Der samles til sidst op på drøftelserne til et kvalificeret input omkring scenarierne. 
 
Deltagere:  
Børn, Unge og Kulturudvalget, alle deltagerne fra scenariegrupperne, forældrebesty-
relserne i institutionerne, de faglige organisationer samt medarbejder i dagtilbud i 
Odder Kommune indbydes til at deltage.  

Uge 25-36 Kvalificering af scenarierne 
Scenarierne sendes ud til forældrebestyrelserne i dagtilbuddene samt til Med-
Udvalg til kvalificering. Scenarierne gøres også tilgængelige på kommunens hjem-
meside, så andre interesserede har mulighed for at orientere sig og komme med 
kvalificerende input.  

I uge 39 udvælger Børn, Unge og Kulturudvalget et af de fire scenarier, som der ar-
bejdes videre med i forhold til strategiformuleringen. 

 
Strategiformulering 

Uge 39-48 formulering af udkast til strategi  
Indhold:  
Styregruppen udarbejder på baggrund af det udvalgte scenarie udkast til strategi for 
fremtidens dagtilbud. Kvalitetssikringsgruppen inddrages ad hoc. 

Deltagere:  
Styregruppen, kvalitetssikringsgruppen. 

Uge 48- 6 udkast til strategi sendes i høring  
Indhold:  
Børn, Unge og Kulturudvalget hører strategien for Fremtidens Dagtilbud hos alle re-
levante interessenter eksempelvis, forældrebestyrelser, faglige organisationer, 
MEDudvalg m.v.  

Processen startes med et kick off arrangement, hvor det bagvedliggende scenarie 
og det udarbejdede udkast til strategi præsenteres 

Deltagere:  
Børn, Unge og Kulturudvalget, forældrebestyrelser, faglige organisationer, MEDud-
valg m.v.  
 

Vedtagelse 

Uge 8-10 strategien behandles i Børn, Unge og Kulturudvalget samt i Byrådet 
Indhold:  
Strategien for Fremtidens Dagtilbud vedtages i Børn, Unge og Kulturudvalget og 
sendes til behandling i Byrådet med henblik på vedtagelse i marts 2014. 
 
Deltagere:  
Børn, Unge og Kulturudvalget, Byrådet. 



Revideret d. 10/4-2013 
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7. Overordnet tidsplan 

Aktivitet Måned 

Temadag 2 afvikling og opsamling April 2013 

Scenariebeskrivelser maj-juni 2013 

Kvalificering af scenarier i forældrebestyrelser og MED juni-september 2013 

BUK vælger scenarie september 2013 

Udarbejdelse af strategi oktober-november 2013 

Høring af strategi november-januar 2013/2014 

Politisk behandling af strategi februar-marts 2014 
 
 

Opgaver april Maj juni juli august september oktober november december januar februar marts 

Temadag 2                         

Afvikling af temadag 2                         

Sammenfatning fra temadag                         

Styregruppemøde - klar til arbejdsgrupper                         

Scenariebeskrivelser                         

Scenarie 1                         

1. møde - scenarie 1                         

beskrive scenarie 1                         

2. møde scenarie 1                         

Scenarie 2                         

1. møde scenarie 2                         

beskrive scenarie 2                         

2. møde scenarie 2                         

Scenarie 3                         

1. møde scenarie 3                         

beskrive scenarie 3                         

2. møde scenarie 3                         
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Scenarie 4                         

1. møde scenarie 4                         

beskrive scenarie 4                         

2. møde scenarie 4                         

sammenskrivning af scenarierne                         

Samlet gennemgang af de 4 scenarier                         

Styregruppemøde gennemgang af scenarier                         

Præsentation af scenarier for BUK                         

Kvalificering                         

BUK sender scenarierne til kvalificering                         

Høring + MedUdvalg                         

Udarbejdelse af konsekvensberegninger                         

Gennemskriv af input til kvalificering                         

Styregruppemøde                         

Behandling af scenarier efter kvalificering BUK vælger scenarie                         

Strategi                         

Styregruppemøde                         

Udarbejdelse af forslag til strategi                         

Strategiudkast bearbejdes i styregruppe                         

Strategien tilrettes                         

Høring af strategi                         

BUK sender strategien i høring                         

Høringsfasen                         

Styregruppemøde                         

Strategi tilrettes                         

Politisk behandling                         

Strategien sendes til behandling i BUK                         

Strategien sendes til behandling i Byrådet                         

Efterbehandling                         

Mulige konsekvensberegninger i forhold til budget 2014                         



Revideret d. 10/4-2013 
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8. Projektorganisering og forankring 

Roller Deltagere Opgaver 

Politisk  

forankring 

Byrådet Byrådet vedtager den 

endelige strategi for 

fremtidens dagtilbud.  

Politisk styregruppe Børn, Unge og Kulturudvalget BUK Udvalget deltager i 

processen med udarbej-

delsen af strategien for 

fremtidens dagtilbud og 

fremsender den endelige 

strategi til Byrådet.  

Projektansvarlig chef Direktør Mads Gammelmark Direktøren orienteres lø-

bende om projektets 

fremdrift, deltager i sty-

regruppen for projektet 

og har overordnet an-

svaret for projektets 

gennemførelse.  

Projektleder Mette Lunau Larsen Projektlederen tilrette-

lægger projektet, gen-

nemførelse og ramme-

sætter arbejdet i styre-

gruppen og kvalitetssik-

ringsgruppen. Projektle-

deren sikrer koordine-

ringen af projektet og 

fremdriften i projektet 

mod gennemførelsen. 

Projekt styregruppe Mads Gammelmark 

Mette Lunau Larsen 

Pia Hammershøj (Daginstitu-

tionsleder) 

Jeanette Da-

lum(Daginstitutionsleder) 

Lise Becher(Leder af Dagple-

jen) 

Lise Gammelby (Skoleudvik-

lingskoordinator) 

Evt. pædagogfaglig ressource 

Styregruppen varetager 

arbejdet med sammen-

fatningen fra temadag 2, 

opsamlingen på scena-

riebeskrivelserne, op-

samlingen på kvalifice-

ringen af scenarierne 

samt udarbejdelsen af 

den endelige strategi og 

den efterfølgende hø-

ring. Der arbejdes ud fra 

udsendte dagsordner til 

styregruppemøder. 

Deltagerne sidder der 

først og fremmest som 

ledelsesrepræsentanter, 

der samtidigt har en 

indsigt i særlige faglige 

områder. 

 

Kvalitetssikringsgruppe Annette Dam Andersen (Dag-

institutionsleder) 

Kvalitetssikringsgruppen 

inddrages i det nødven-
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Jette Schæfer (Daginstituti-

onsleder) 

Marianne Roland (Daginstitu-

tionsleder) 

Eva Styver (Daginstitutionsle-

der) 

Dorritt Smed (Daginstitutions-

leder) 

Lone Bay (Fælles TR 

BUPL)Birgit Elkær Hegelund 

(Fælles TR FOA) 

 

 

 

 

 

dige omfang i arbejdet 

med projektets gennem-

førelse. Kvalitetssik-

ringsgruppen deltager i 

temadag 2 sammen med 

gruppen af kritiske ven-

ner. Gruppen deltager 

også i udarbejdelsen af 

scenariebeskrivelserne.   

Undervejs under projek-

tets gennemførelse ind-

drages gruppen i pro-

cessen med gennem-

gang af produkterne. 

Her skal gruppen også 

have blik for enkeltom-

råderne eks. De små og 

store institutioner.  

Kritiske venner Lise Gammelby, Rikke Thon-

bo, forældre repræsentanter, 

projektmedarbejdere fra Hjør-

ring Kommune, repræsentant 

fra Udvikling Odder, Inger 

Kammer, Helle Pedersen, 

medarbejdere fra daginstituti-

onerne og dagplejen, Skolele-

derteam (SFO/Skole), repræ-

sentanter fra FOA, BUPL lokalt 

og centralt, pædagogfaglig 

forsker fra VIA UC, BFC, Fri-

villigcenter Odder m.m. For 

udtømmende liste Se dok: 

727-2013-42805 

Gruppen af mange for-

skellige interessenter 

med et blik på daginsti-

tutionsområdet deltager 

i projektarbejdet på te-

madag 2 samt i arbejdet 

med scenariebeskrivel-

serne. 

 

9. Ressourceforbrug 

Foreløbigt budget for projektet: 

Udgifter   

Kursus, borgermøde m.m. 8000 

Institut For Fremtids Forskning 102000 

Beskrivelse af scenarier 25000 

Overnatning IFF 2400 

Kørsel IFF   

Temadag 2 30500 

    

Total 167900 

    

Projektbudget 200000 
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Balance 32100 

 

Hertil kommer intern tid for projektleder, styregruppe, kvalitetssikringsgruppe samt 
medlemmer af ansatte, der er medlemmer af gruppen af ”kritiske venner”.  

 

 

 


