
 

Notat 

 Dato: 15-09-2022 
Sagsnr: 00.01.00-A00-38-22 

Børne- og Ungestaben 

 

Bilag 5 - Høringssvar fra BUO Område-MED 

BUO Område-MED har på ordinært møde den 31. august 2022 drøftet muligheden for frisættel-
sesforsøg på hhv. skole- og dagtilbudsområdet og har følgende bemærkninger: 

 ”Område-MED er enig i indstillingen i sagen til Magistraten, og Område-MED er ikke inter-
esseret i at deltage i velfærdaftalerne fsva. skole- og dagtilbudsområde, idet der allerede 
er meget i gang på områderne som er vigtigt at fokusere på. ” 

BUO Område-MED er den 14. september 2022 blevet hørt skriftligt fsva. indstillingen om at sætte 
dagtilbudsområdet som 2. prioritet i ansøgning om deltagelse i velfærdsaftalerne. Udvalget havde 
følgende bemærkninger: 

 ”Område-MED er enig i indstillingen i sagen til Magistraten, og Område-MED er ikke inter-
esseret i at deltage i velfærdaftalerne fsva. skole- og dagtilbudsområde, idet der allerede 
er meget i gang på områderne som er vigtigt at fokusere på.”   

Uddybning af mulighed for frisættelse af dagtilbudsområdet 

”Vi mener at dagtilbudsområdet bør friholdes fra projektet om velfærdaftalerne. 

Vi er bekymrede for, at det vil resultere i en ressourcekrævende, ”alt for lokal & tilfældig” og usy-
stematisk drift af området.  

Derudover er vi bekymrede for, at det vil skabe for stor en forstyrrelse i alle de gode tiltag som 
dagtilbuddene i dag arbejder med. Her kan blandt andet nævnes tidlig indsats, tidlig sprogstimule-
ring, fokus på den gode indkøring, fokus på den gode overgang mellem vuggestue & børnehave, 
fokus på den gode overgang mellem børnehave & skole, fokus på indretning af læringsrummet og 
pt er vi i gang med at virkeliggøre en helt ny tilsynsmodel, som kigger på kvalitet med et bredt, 



systematisk og forskningsbaseret afsæt. Det er svært at forestille sig dagtilbuddene fri sat fra de 
mange gode processer som er i gang.” 

Uddybning af mulighed for frisættelse af skoleområdet 

B-siden på skoleområdet vil gerne uddybe følgende pointer ift. mulighed for frisættelse af skole-
området, idet vi er enige med forvaltningen om, at hovedfokus er på en god implementering af de 
tre store forandringsprojekter. Her lægger vi særlig vægt på inddragelse af praksisniveauet, sådan 
at der sker positive forandringer ind i hverdagen med børnene. B-siden på skoleområdet bakker 
derfor også op om forvaltningens præmis for en hensigtsmæssig frisættelse af skoleområdet, hvor 
en eventuel frisættelse skal tilrettelægges således, at Undervisningsudvalget – hvis kommunen 
frisættes på skoleområdet - træffer beslutning om en række områder og undertemaer inden for 
hvilke, der skal arbejdes med frisættelse, sådan at der sikres sammenhæng og systematik i frisæt-
telserne i henhold til de følgende tre større igangværende forandringsprocesser. B-siden på sko-
leområdet mener, det er for sent at igangsætte en systematisk afdækning af mulighedsfeltet, hvor 
det ikke bliver en ekstra opgave, der fjerner fokus fra det igangværende. Vi mener dog, at der er 
oplagte muligheder i de frihedsgrader, der allerede er mulighed for at benytte sig af – og B-siden 
på skoleområdet peger konkret på kortere skoledage og konvertering af understøttende undervis-
ning til to-lærerordninger, som vi mener, vil styrke implementering og effekt af de tre hovedprojek-
ter.


