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Kommissorium
Opgavens titel
Ny tildelingsmodel for daginstitutioner.
Projektejer
Skole- og dagtilbudschef Anders Norup
Projektgruppe
Afdelingsleder Liselotte Birkholm
Konsulent Annette Jønsson
Økonomikonsulent Per Nyborg
2 ledere fra dagtilbud – vælges blandt dagtilbudslederne
1 leder fra LBO – vælges blandt LBO-lederne
TR fra BUPL – udpeges af BUPL
TR fra FOA – udpeges af FOA
Baggrund
I Budgetaftale 2019 er der i bemærkninger til driften anført:
BFdr-011 Ledelse uden for normering og øget åbningstid
Børne- og Familieudvalget anmodes om at udarbejde en ny finansieringsmodel med samme formål til
budgetdrøftelserne for 2020.
Formål
Der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel.
I beregningerne til ny tildelingsmodel skal der afsættes tid til ledelse uden for normingen og øget åbningstid for
alle institutioner. Der bør også ske indregning af diverse ”puljemidler” (Mere pædagogisk personale i dagtilbud,
øget åbningstid, andel midler fra skolestrukturen samt inklusionsmidler) samt evt. ressourcer til koordineret
feriepasning.
Tildelingsmodellen har til formål at sikre:
- At der afsættes tid til synlig ledelse
- At der er ens åbningstider i alle daginstitutioner og LBO’er
- At der er et retvisende billede af hvilken ressource (timer) der tildeles pr. barn
Tids- og handleplan
Arbejdsgruppen starter op ultimo 2018.
Arbejdsgruppen skal afslutte arbejdet med forslag til ny tildelingsmodel senest 10. april 2019.
Forslag til ny tildelingsmodel fremlægges for Børne- og Familieudvalget på møde den 7. maj 2019, og indgår
herefter som budgetforslag til budget 2020, som behandles af Børne- og Familieudvalget den 4. juni 2019.
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Succeskriterier/målemetode
Gennemsigtig tildelingsmodel der viser den reelle tildeling pr. barn.
At der afsættes tid til synlig ledelse:
- I dagtilbud med 14 årsværk regnes der med en leder på 100 %
- I dagtilbud med 10 årsværk regnes der med en leder på 75 %
- I dagtilbud under 10 årsværk regnes der med leder på 50 %
- I LBO’er regnes der med en leder på 50 %
Synlig ledelse defineres af projektejer/projektgruppe.
At der er ens åbningstider i alle daginstitutioner og LBO’er – 55,5 timer pr. uge.
At der drøftes skitse ift. koordineret feriepasning.
Projektets produkt
Arbejdet skal ende ud i en ny tildelingsmodel for daginstitutioner, som institutionslederne kan tage ejerskab af.
Bindinger/begrænsninger
Den ny tildelingsmodel skal holdes indenfor det afsatte budget for hhv. daginstitutioner og LBO’er.
Organisering
Projektet er forankret i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen under Skole- og Dagtilbudschef Anders Norup.
Økonomi
Der er ingen væsentlige udgifter forbundet med arbejdsgruppens arbejde, idet det foregår i almindelig
arbejdstid.
Evaluering
Primo 2021 har ny tildelingsmodel været aktiv i godt 1 år, og der kan ske en evaluering i forhold til
succeskriterier.
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