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Afdækning af teknisk- og administrativt personale på skoler og dagtilbud
Projektejer
Skole- og dagtilbudschef Anders Norup
Arbejdsgruppe
 Skole- og dagtilbudschef, Anders Norup
 Økonomikonsulent, Marlene Holm
 Daginstitutionsleder, Heidi Lynggren Jensen
 Skoleleder, Lennart Roland Petersen
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 Teknisk serviceleder, Anders Kjær Kristensen (FOA)
Baggrund
Børne- og Familieudvalget har i forskellige sammenhænge drøftet ledelse og teknisk-administrativ bistand på
skoler og dagtilbud. Udvalget ønsker ikke at ændre på den nuværende ledelsesstruktur, men derimod at få et
overblik over området.
Ledelsestid:
På skoleområdet er der i tildelingsmodellen tildelt økonomi til ledelse.
Tildeling af ledelsestid til skoler og dagtilbud er med vedtagelse af den nye tildelingsmodel på
dagtilbudsområdet sammenlignelig.
Teknisk- og administrativ bistand:
På skoleområdet er der i tildelingsmodellen tildelt økonomi til teknisk- og administrativt personale.
På dagtilbudsområdet er tiden til teknisk- og administrativt personale en del af ”børnetildelingen”.
Tildelingen er således ikke sammenlignelig på skole- og dagtilbudsområdet.
Børne- og Familieudvalget er den 3. september 2019 præsenteret for en oversigt, hvor alle ledere har estimeret
ledelsestid, tid til teknisk og administrativ bistand.
På Børne- og Familieudvalgets møde den 3. september 2019 har udvalget besluttet, at forvaltningen skal
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med forslag til øget teknisk-administrativ bistand til
dagtilbuddene indenfor den nuværende ramme.
Formål
 At øge teknisk- og administrativt bistand til dagtilbuddene indenfor nuværende ramme.
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Oktober

Kommissorium præsenteres for BF udvalget den 08.10.19.

Oktober

1. møde i arbejdsgruppen. Klargøring af opgaven. Skitsering
af forskellige løsningsmodeller.
2. møde i arbejdsgruppen. Løsningsmodellerne er beregnet.
Der udvælges 1-3 modeller til viderebearbejdelse.
3.møde i arbejdsgruppen. De udvalgte modeller er
beskrevet i detaljer. HK og FOA inviteres med til dette møde
for at give input. Udvælgelse af model til politisk behandling.
Modellen præsenteres på pedelmøde, sekretærmøde og
kontraktholdermøde. Mulighed for at spørge ind og give
respons.
4. møde i arbejdsgruppen. Drøftelse af om den givne
respons giver anledning til ændringer i modellen.
Politisk behandling på Børne- og Familieudvalgets møde
den 4. februar.
Ikrafttrædelse pr. 1. august.
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Succeskriterier/målemetode
At der inden for den nuværende økonomiske ramme til teknisk- og administrativ bistand kan findes en model, så
dagtilbud får øget bistand indenfor de to områder.
Bindinger/begrænsninger
Organisering
Projektet er forankret i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen under Skole- og Dagtilbudschef Anders Norup.
Økonomi
Udgiftsneutral.
Evaluering
Ordningen evalueres administrativt i maj måned 2021..
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