MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)
11-08-2021 09:15 - 10:15
Rådhuset, lokale 390 (Gæster via teams)
Information:
Deltagere:
Hans van Binsbergen
Hardy Pedersen
Helle Bach Lauridsen
Karina Møller
Lisbeth Schmidt Andersen
Martin Østergaard Christensen
Ole Kiil Jacobsen
Stefan Møller Christiansen
Susanne Hammer-Jakobsen
Susanne Holst
Thomas Medom
Trine Krabbe
Pkt. 2: Tid: 10 min. Deltagere: Mette Søberg, Louise Heltborg Budde, Charlotte Mariane
Buchhave

Indhold
Punkt 1: Godkendelse af referat

1

Punkt 2: Procesplan for udmøntning af ny lovgivning om tilsyn i dagtilbud (OKJ)

1

Punkt 3: Forberedelse til byrådsmøde den 18. august 2021

1

Punkt 4: Eventuelt

1

Punkt 1: Godkendelse af referat
Punkt 2: Procesplan for udmøntning af ny lovgivning om
tilsyn i dagtilbud (OKJ)
Tid: 10 min. Deltagere: Mette Søberg, Louise Heltborg Budde, Charlotte Mariane
Buchhave

Punkt 3: Forberedelse til byrådsmøde den 18. august
2021
Punkt 4: Eventuelt
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MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)
29-06-2021 10:15 - 11:30
Via Teams (brug link i kalenderinvitationen)
Information:
Deltagere:
Hans van Binsbergen
Hardy Pedersen
Helle Bach Lauridsen
Karina Møller
Lisbeth Schmidt Andersen
Martin Østergaard Christensen
Ole Kiil Jacobsen
Stefan Møller Christiansen
Susanne Hammer-Jakobsen
Susanne Holst
Thomas Medom
Trine Krabbe
Pkt. 2: Tid: 15 min. Deltagere: Bjørn Bjorholm Stilling
Pkt. 5: Tid: 10 min. Deltagere: Birgit Møller
Pkt. 6: Tid: 15 min. Deltagere: Ulla Parbo Hefsgaard og Erik Ngo Mikkelsen
Pkt. 7: Tid: 20 min. Deltagere: Mette Søberg, Helle Wrang Klinge, Lone Deleuran, Rikke Slot og
Maria Skøtt Davidsen
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Indhold
Punkt 1: Godkendelse af referat
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Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat
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1

Beslutning for Punkt 2: Valg af lokale spørgsmål til national
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Punkt 3: Forberedelse til børn og ungeudvalgsmøde den 30. juni 2021
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Beslutning for Punkt 3: Forberedelse til børn og ungeudvalgsmøde den 30. juni 2021
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Punkt 1: Godkendelse af referat
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt

Punkt 2: Valg af lokale spørgsmål til national
forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet
(HBL)
Tid: 15 min. Deltagere: Bjørn Bjorholm Stilling

Beslutning for Punkt 2: Valg af lokale spørgsmål til
national forældretilfredshedsundersøgelse på
dagtilbudsområdet (HBL)
Forvaltningschef Helle Bach Lauridsen har sat forslaget på dagsorden med henblik på, at
rådmanden træffer beslutning om valg af lokale spørgsmål til den nationale
forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet.
Chefgruppen anbefaler, at der stilles lokale spørgsmål i kategorierne:
• Fysiske rammer inde og ude
• Aflevering og afhentning
• Samarbejde og dialog med hjemmet om barnet
• Inddragelse af forældre, fx via bestyrelsen
Indstilling om, at rådmanden:
1. træffer beslutning om valg af lokale spørgsmål til den nationale
forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet
Bjørn Bjorholm Stilling deltog. HBL præsenterede sagen.
Beslutninger:
• Der skal arbejdes videre med de fire kategorier, som chefgruppen peger på.
• Der skal tilføjes en kategori om samarbejdet med Folkeskolen - ift. indsatsen for
flere i folkeskolen. Stikord til indhold: Hvad skal der til for, at I som forældre vælger
folkeskolen? Hvad kan vores dagtilbud gøre for at understøtte at flere vælger
folkeskolen?
• HRO får kompetencen til at formulere de endelige spørgsmål.
(HBL følger op)

Punkt 3: Forberedelse til børn og ungeudvalgsmøde den
30. juni 2021
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Beslutning for Punkt 3: Forberedelse til børn og
ungeudvalgsmøde den 30. juni 2021
Drøftelse af dagsordenen.
HP orienterede om oplægget om indeklimastrategien.
MBJ orienterede om den skriftlige orientering om en helhedsorienteret sprogindsats.

Punkt 4: Eventuelt
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt
Intet
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Beslutningsmemo
Emne
Til

25. juni 2021
Side 1 af 2

Procesplan for udmøntning af ny lovgivning om tilsyn i dagtilbud
Rådmandsmøde

BØRN OG UNGE
1. Hvorfor fremsendes forslaget?
Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat forslaget på dagsordenen med
henblik på at drøfte processen for udmøntning af ny lovgivning om tilsyn på
dagtilbudsområdet. På baggrund af chefteamets drøftelse fremsendes forslag til proces til beslutning på rådmandsmøde den 11. august 2021.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?
Det indstilles, at rådmanden
 drøfter og godkender forslag til proces for udmøntning af ny lovgivning om tilsyn i dagtilbud

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?
I finanslovsforliget for 2021 besluttede forligspartierne udarbejdelsen af ny
lovgivning om det kommunale tilsyn i dagtilbud. Det er forventningen at lovforslaget sendes i høring i august med henblik på behandling i folketinget i
november og ikrafttræden fra 1. januar 2022.
Det nuværende kendskab til den kommende lovgivning peger på, at byrådet
skal beskrive og tage stilling til principper for uvildighed, kvalitetsforståelse,
kadence for observationer af læringsmiljøer, tilsynsbesøg og skærpet tilsyn.
Centrale prioriteringer i nedenstående forslag til proces er
 byrådsindstillingen tager afsæt i kendt lovgivning
 byrådsindstillingen baseres på bred og grundig inddragelse med
henblik på at inddrage alle parters perspektiver på den kommende
tilsynsmodel. Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra
BUPL, FOA og DTLAa, som drøfter perspektiver og metoder til arbejdet med kvalitetsopfølgning og tilsyn.
 byrådsindstillingen behandles og besluttes af det kommende byråd,
rådmand og børn- og ungeudvalg
 byrådets beslutning kan tages op i forbindelse med de efterfølgende
budgetforhandlinger
Processen betyder også, at Aarhus Kommune ikke er klar med en model for
tilsyn i dagtilbud, når loven træder i kraft den 1. januar 2022. Udmøntningen
vil forventeligt kunne realiseres sommeren 2022.

Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

Dagtilbud
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
Direkte telefon: 30 52 68 73
Direkte e-mail:
lohebu@aarhus.dk
Sag: 21/056755-1
Sagsbehandler:
Louise Heltborg Budde
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Derudover vil processen også kræve, at der tages højde for introduktion af
det nye udvalg til Børn og Unges ramme for kvalitetsopfølgning og tilsyn kort
efter tiltrædelse.
Forslag til procesplan for udmøntning af ny lovgivning om tilsyn i dagtilbud
Tidspunkt
11. august 2021
August 2021
August - december

November
Ultimo januar
Februar
Februar
Februar
April

Aktivitet
Rådmandsmøde – Drøftelse og godkendelse af
procesplan
Børn og unge udvalget – orientering om proces
 Udarbejdelse af forslag til udmøntning til
byrådsindstilling
 Inddragelse af interessenter i beskrivelsen
Drøftelse af lovforslag til tilsyn i udvalg (jf. udvalgserklæringen fra den 5. maj 2021)
Rådmandsmøde – godkendelse af høringsmateriale
Høringsperiode
Drøftelse i Børn og Unge-udvalg forud for fremsendelse af endelig byrådsindstilling
Godkendelse af byrådsindstilling på rådmandsmøde
Byrådsbehandling

4. Økonomiske konsekvenser af forslaget
-

5. Videre proces og kommunikation
På baggrund af rådmandens beslutning orienteres børn og unge udvalget
om processen, og processen igangsættes.
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