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Sendt dato: 02-06-2021 20:55
Modtaget Dato: 02-06-2021 20:55
Vedrørende: SV: SV: Pædagoger uden pædagoguddannelse
Vedhæftninger: KBS-svar - opfølgn. - til Daniel Panduro om pædagoger uden pædagoguddann.pdf

Kære Daniel Panduro,
Som svar på dit opfølgende KBS-spørgsmål om pædagoger uden pædagoguddannelse, henvises der til vedhæftede notat fra børne- og ungeområdet.
 
Med venlig hilsen

Jane Munch
Fuldmægtig

 
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: Daniel Panduro 
Sendt: 25. maj 2021 16:57
Til: KBS@frederiksberg.dk
Emne: Re: SV: Pædagoger uden pædagoguddannelse
 
Kære KBS
 
Som opfølgende spørgsmål vil jeg gerne vide hvor mange ansatte vi har på Frederiksberg har fået sådan en dispensation, samt hvilken uddannelse
de har?

Mvh
Daniel
 

Den 25. maj 2021 kl. 14.38.19 CEST skrev KBS@frederiksberg.dk <kbs@frederiksberg.dk>:
Kære Daniel  Panduro,

Som svar på dit KBS-spørgsmål  om pædagoger uden pædagoguddannelse, henvises  der ti l  vedhæftede notat fra  børne- og ungeområdet.

Med venl ig hi lsen

Jane Munch
Fuldmægtig

                [https://www.frederiksberg.dk/s i tes/default/fi les/2017-01/Frb_logo_rgb.png]
Sekretariatet, Jura
Kommunaldirektørområdet
Frederiksberg Rådhus
Smal legade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38212023
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig ti l  Frederiksberg Kommune behandler vi  personoplysninger om dig.
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.<https://www.frederiksberg.dk/databeskyttelse>

-----Oprindel ig meddelelse-----
Fra: Daniel  Panduro <daniel@frederiksberg.dk> 
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Sendt: 7. maj 2021 23:59
Ti l : KBS@frederiksberg.dk
Emne: Pædagoger uden pædagoguddannelse

Kære KBS

Jeg vi l  gerne have oplyst hvor mange der er ansat i  vores  egne el ler de selvejende daginsti tutioner der er ansat i  pædagogsti l l inger, men ikke har færdiggjort
en pædagoguddannelse.

Derudover vi l  jeg gerne have oplyst hvi lke andre uddannelser der har, samt, hvem der godkender at de kan ansættes .

Spørgsmålene må gerne besvares  hver for s ig.

Mvh
Daniel  Panduro
<KBS-svar til Daniel Panduro om pædagoger uden pædagoguddannelse.pdf>
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