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1. INDLEDNING
Lolland Kommune bad i sommeren 2018 Epinion om at gennemføre en evaluering af den nye skoleog dagtilbudsstruktur på almenområdet, der trådte i kraft den 1. januar 2017 på dagtilbudsområdet
og på skoleområdet med skoleåret 2017/18. I tillæg til denne evaluering er det hensigten at
gennemføre en analyse af struktur og behov på specialundervisningsområdet, der således ikke
dækkes i denne rapport.
Det primære formål med den nye struktur var at opnå en forbedring af det samlede læringsmiljø for
alle børn fra 0-18 år i Lolland Kommune, men der var også andre hensyn – bl.a. økonomiske – der
spillede ind på beslutningen. Konkret var det ønsket at opnå følgende effekter:
•

•
•

Bedre læringsmiljø gennem:
o Bedre faglige miljøer og resultater
o Bedre overgange mellem dagtilbud og skole
o Nemmere adgang til specialiserede ressourcer
Fastholdelse af skoler som lokale samlingspunkter – særligt i landområderne
En vedvarende, økonomisk besparelse på 18 mio. kr.

Formålet med denne evaluering er at undersøge, hvorvidt der har været en positiv udvikling i de
ønskede effekter, og hvad det i givet fald skyldes. Tilsvarende hvis der ikke har været en udvikling –
eller en negativ udvikling, om dette i givet fald skyldes implementeringsfejl eller utilsigtede effekter
af strukturen.
I forlængelse af ovenstående gælder, at strukturen primært er evalueret på baggrund af det, der er
hovedformålet med en skole-/dagtilbudsstruktur; at levere udvikling og undervisning af børn og
elever i overensstemmelse med lovgivningen og de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer.
Eventuelle andre påvirkninger af strukturen – fx i forhold til politisk betjening – har ikke været en
særskilt del af evalueringen.Det er vigtigt at holde sig for øje, at den nye struktur har fungeret i
under 2 år på tidspunktet for evalueringen. Det er derfor endnu meget tidligt at sige noget om de
opnåede resultater, og fokus har derfor været at afdække de forskellige aktørers opfattelse af
udviklingen på området frem for konkrete resultater. Tilsvarende skal det bemærkes, at skole- og
dagtilbudsområdet i sig selv er i løbende udvikling, og det er derfor ikke muligt at sondre præcist
mellem, hvad der skyldes strukturen, og hvad der kan henføres til andre forandringer på området de
sidste to år.
I kapitel 2 nedenfor gennemgår vi rapportens hovedkonklusioner, og i kapitel 3 det valgte
undersøgelsesdesign og metode. I kapitel 4 beskriver vi udgangspunktssituationen på skole/dagtilbudsområdet i Lolland Kommune. I kapitel 5 gennemgås Epinions vurdering af de ønskede
effekter, og i kapitel 6 beskrives øvrige effekter og forhold af betydning, der omtales under
interviewene. Endelig opsamles i kapitel 7 en samlet vurdering af strukturen på skole/dagtilbudsområdet i Lolland Kommune.
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2. RESUME OG HOVEDKONKLUSIONER
I rapporten har vi undersøgt, hvorvidt man med strukturændringen på skole- og dagtilbudsområdet i
2017 i Lolland Kommune har opnået – eller er undervejs med at opnå – de ønskede effekter og
resultater, og hvis ikke hvad det i givet fald skyldes. Rapportens konklusioner baserer sig på
interviews og fokusgrupper med afdelingsledere inden for skole og dagtilbud, distriktschefer,
repræsentanter fra Den Understøttende Enhed, repræsentanter fra MED-udvalg,
forældrebestyrelser og forældreråd. Som supplement hertil er anvendt dataudtræk fra Lolland
Kommunes økonomi- og fagsystemer samt andet relevant baggrundsmateriale.
Baseret på de gennemførte interviews og data er det vores overordnede vurdering, at målene med
strukturændringen i de fleste tilfælde ikke er nået. For så vidt angår ønsket om bedre overgange
mellem dagtilbud og skole er der dog sket en positiv udvikling af samarbejdet, og der er rum til at
gøre dette endnu bedre til gavn for børn og forældre.
En af årsagerne til, at en del af effekterne ikke vurderes at være opnået, kan henføres til manglende
implementeringsunderstøttelse. Lederne oplever at mangle indsigt i og redskaber til at skabe de
konkrete forandringer, der skal lede til de ønskede effekter. Det gælder særligt skabelsen af lokale
samlingspunkter samt ønsket om nemmere adgang til specialiserede ressourcer.
På en række andre områder er det vores vurdering, at der er elementer i den nuværende struktur,
som giver udfordringer og udgør barrierer for at opnå de ønskede effekter. Det drejer sig bl.a. om:
•

•

•
•

•

Den faglige bæredygtighed er udfordret på særligt de små afdelinger, hvor lederne oplever
at bruge en (relativt) stor del af deres tid på administration frem for faglig ledelse. Der er
ikke stærke faglige fællesskabet, og det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere og ledere.
Den økonomiske bæredygtighed er udfordret. De snævre økonomiske rammer på særligt
almenområdet og rådigheden over relativt små budgetter udgør et pres. Koblet med
manglende mulighed for, og incitament til, at gennemføre inklusionsindsatser har det ført til
en substitutionseffekt, hvor børn i stigende grad indstilles og visiteres til specialtilbud.
Denne bevægelse gør, at de forudsatte besparelser ikke anses for at være realiseret.
De specialiserede forløb er ressourcekrævende. De specialiserede forløb, eksempelvis
Familiedialogen, opleves at kræve mange ressourcer af både skoler og dagtilbud.
Lederne er under pres. Lederne har igennem de sidste to år været under pres både i forhold
til budgetter (og budgetsikkerhed) og i forhold til at balancere mellem faglig ledelse,
administrativ ledelse – og for en dels vedkommende også tid på ’gulvet’.
Forældreindflydelsen opleves utilfredsstillende. Mange forældrene i forældrebestyrelserne
synes, at afstanden mellem ’deres’ afdeling og bestyrelsen er blevet for stor. De får ikke
tilstrækkelig indflydelse på ’egen’ institution og føler sig ude af stand til at træffe
kvalificerede beslutninger om andre afdelinger.

Det er vores anbefaling, at Lolland Kommune genovervejer den nuværende struktur – særligt med
hensyn til afdelingernes størrelse og muliggørelse af fuldtidsledelse samt øget forældreinvolvering.
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3. UNDERSØGELSESDESIGN OG METODE
Undersøgelsen har forløbet i 2 spor. I det ene spor er gennemført en analyse af
organisationsstruktur og kompetencer både i forhold til distrikt/afdelinger og i forhold til
forældrebestyrelser og MED-udvalg. I det andet spor er gennemført en analyse af økonomi og
styring af skole-/dagtilbudsområdet i Lolland Kommune, der på udvalgte punkter er sammenlignet
med Guldborgsund Kommune. Sidstnævnte vil blive udarbejdet som et særskilt billag til rapporten.
Figur 1: Oversigt over analysens undersøgelsesdesign

Metodisk hviler rapportens konklusioner på 8 semi-strukturerede enkelt- og gruppeinterview med
afdelingsledere fra udvalgte afdelinger, interview med distriktscheferne fra hhv. Øst og Vest samt
fokusgruppeinterview med repræsentanter fra skolebestyrelserne, dagtilbudsbestyrelserne,
forældreråd samt medarbejderudvalgene.
De deltagende repræsentanter fra afdelingerne er udvalgt af Epinion for at sikre en bred
repræsentation på tværs af distrikter, skole og dagtilbud, by og land samt anciennitet i lederrollen.
Deltagere fra bestyrelser, forældreråd og MED-udvalg har frivilligt meldt sig til at deltage i
fokusgrupperne på baggrund af email-invitationer fra Epinion. Særligt skal det bemærkes, at der kun
var ét medlem af dagtilbudsbestyrelserne, der kunne afse tid til at deltage, mens der for
skolebestyrelserne var adskillige medlemmer, der valgte at deltage. Det kan ikke afvises, at der har
været en bias i, hvilke repræsentanter der valgte at deltage i fokusgrupperne. En sådan
udvælgelsesbias kan gå begge veje og betyde enten at de negative eller positive holdninger
overrepræsenteres, men da fokusgrupperne indgår som ét af flere input i analysen, mener vi ikke, at
en evt. bias i udvælgelsen af deltagere i fokusgruppen har påvirket konklusionerne i nævneværdig
grad.
I tillæg hertil er der gennemført interview og dataindsamling i samarbejde med Guldborgsund
Kommune, og tilsvarende data er indsamlet med bistand fra henholdsvis staben i Skole og Dagtilbud
i Lolland Kommune og kommunens centrale økonomifunktion.
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4. BESKRIVELSE AF DEN NUVÆRENDE SITUATION
I dette kapitel beskrives den nuværende situation på skole- og dagtilbudsområdet i Lolland
Kommune. Det vil sige den nuværende – evaluerede – organisationsstruktur og geografiske placering
samt historikken bag strukturændringen. Ligeledes optegnes de aktivitetsmæssige og økonomiske
rammer for henholdsvis skoler og dagtilbud.

EN HYBRID MELLEM DISTRIKTS- OG AFDELINGSMODEL
Den nuværende organisering af skole- og dagtilbudsområdet består af to distrikter (Øst og Vest), der
dækker både skoler og dagtilbud, jf. figur 2.
Figur 2: Oversigt over organisationsstruktur pr. 1. januar 2017

I Nakskov og Maribo er skole- og dagtilbudsafdelingerne separate enheder, mens de i
landområderne tilsammen udgør én afdeling. Både i by og på land gælder, at dagplejere i den nye
struktur er tilknyttet den dagtilbudsafdeling, som de geografisk hører til. En dagtilbudsleder er
således også leder for områdets dagplejere.
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Fagligt og økonomisk er afdelingerne de bærende enheder, da de har selvstændigt ansvar for lokal
arbejdstilrettelæggelse og budget. Hver afdeling tildeles således eget budget, som anvendes efter
formålet med tildeling og i overensstemmelse med Decentraliseringsgrundlaget.
Forældreindflydelse efter Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven sker gennem en hhv. skole- og
dagtilbudsbestyrelse i hvert distrikt, mens der på afdelingsniveau er oprettet forældreråd, der dog
alene har en rådgivende funktion. Tilsvarende er medarbejderindflydelsen i form af MED-udvalg
organiseret på distriktsniveau. For at tilgodese lokale behov har flere afdelingsledere valgt at danne
et uformelt samarbejdsforum med lokale tillidsrepræsentanter.
Hver landafdeling og store byafdelinger ledes af et lederkollegium på 2-3 sideordnede ledere med én
udpeget som ’ordførende’. Afhængigt af afdelingens størrelse er lederne enten dedikeret på fuld tid
eller deltid (0,5-0,7 årsværk). I de tilfælde, hvor lederen er deltidsdedikeret, indgår denne i den
almindelige opgaveløsning på afdelingen.
I organisationsteoretisk sammenhæng kan den valgte struktur bedst beskrives som en hybridmodel
mellem en distriktsmodel og en afdelingsmodel, hvor strukturen i sit udgangspunkt minder om en
distriktsmodel, men den stærke decentralisering af budgetansvaret trækker i retning af en
afdelingsmodel. I tabel 1 nedenfor er de to organisationsmodeller beskrevet med hver deres fordele
og ulemper. Herudover er Lollandsmodellen beskrevet i sammenligning med de øvrige.
Tabel 1. Oversigt over organisationsmodeller1
Distriktsmodel
• Tidligere selvstændige
institutioner indgår
som afdelinger i én ny
distriktsinstitution
• Ledes af en
distriktsleder i
Karakteristika
samarbejde med
daglige afdelingsledere
• En forældrebestyrelse
for distriktet
• Et samlet budget for
distriktet
• Styrket eksternt
samarbejde
• Bedre overgange
Muligheder
mellem afdelinger
• Effektiv
ressourceudnyttelse

1

Afdelingsmodel
• Selvstændige
institutioner med
hver deres leder
samt evt. souschef
• En
forældrebestyrelse
pr. institution
• Et budget pr.
institution

• Nærhed
• Fastholdelse af
lokalsamfund

Lollandsmodel
• Institutioner indgår
som afdelinger i en
distriktsorganisation
• Fælles forældrebestyrelse pr. distrikt
(for hhv. skole og
dagtilbud)
• Faglig og økonomisk
ledelse hos
afdelingsledere,
herunder et budget pr.
afdeling
• Bedre overgange
• Fastholdelse af
lokalsamfund

Væksthus for Ledelse (2007): ”Ledelse af dagtilbud under forandring. En undersøgelse af ledelsesstruktur og
lederfaglighed på dagtilbudsområdet”
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Udfordringer

• Etablering af
samarbejdskultur
• Dagtilbud kan opleves
som usynlige
• Mindre
selvbestemmelse
• Ændringer i
forældresamarbejdet

• Begrænset
bæredygtighed –
ledelsesmæssigt,
fagligt og økonomisk
• Øget ledelsespres

• Begrænset
bæredygtighed –
ledelsesmæssigt,
fagligt og økonomisk
• Øget ledelsespres
• Ændringer i
forældresamarbejdet

Nogle af de effekter, som Lollandsmodellen kan sikre, er netop de, man med modellen har ønsket at
opnå – nemlig bedre overgang mellem dagtilbud og skole samt stærk lokal forankring. Omvendt kan
udfordringerne omkring faglig og økonomisk bæredygtighed hæmme opnåelsen af de ønskede
effekter omkring bedre faglige miljøer samt de økonomiske besparelser, som skole/dagtilbudsområdet har været underlagt. Vi vil derfor have dette særskilt for øje i evalueringen.

OVERORDNET AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ OMRÅDET
4.2.1 Faldende aktivitet over en årrække
Der er igennem den seneste årrække sket et fald i antal børn i både dagtilbud og skoler i Lolland
Kommune, jf. figur 3. På dagtilbudsområdet er der sket et fald i antal børn på 125 børn, svarende til
et gennemsnitligt årligt fald på 2 pct. Faldet dækker dog over et større fald i antal børn i offentlige
tilbud, mens antallet af børn i private pasningstilbud er knap firdoblet siden 2013 – fra 56 børn til
godt 200 børn. I de offentlige tilbud har både dagplejen og børnehaverne oplevet faldende børnetal,
mens antallet af børn i vuggestuer har været nogenlunde stabilt med en mindre stigning fra 2017 til
2018.
På skoleområdet er der samlet blevet 474 færre elever over de sidste 6 år, hvilket svarer til et
gennemsnitligt årligt fald på 2 pct. Faldet er båret alene af almenområdet, hvor der er 671 færre
elever i indeværende skoleår end i 2013/14. I samme periode er elevtallet i privatskolerne steget
med 85 elever, og tilsvarende er antallet af børn i både decentrale og centrale specialtilbud steget.
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Figur 3: Oversigt over antal børn i dagtilbud og elever i skoletilbud siden 2013/14

Kilde: Lolland Kommune. Opgørelse over samlede elevtal og opgørelse over specialklasseelever; samt børn i dagtilbud.

I dagtilbudene er børnene fordelt på i alt 14 afdelinger i de to distrikter – 8 i Distrikt Vest og 6 i
Distrikt Øst, jf. figur 4. Dagtilbuddene i Øst har i gennemsnitligt 20 flere børn end i Distrikt Vest.
Ligeledes varierer de enkelte dagtilbud markant i størrelse fra 34 børn i Dannelunde til 162 børn i
Rødby. Fraregnes børn i dagplejen er spændet fra 20 børnehavebørn i Dannelunde til 115 vuggestueog børnehavebørn i Mælkebøtten i Nakskov.
Figur 4. Børn i dagtilbud fordelt på distrikter, afdelinger og type af tilbud

Kilde: Lolland Kommune: Oversigt over ressourcetildeling dagtilbud 2019

På skoleområdet gør et tilsvarende billede sig gældende, jf. figur 5. Her er der dog meget markante
forskelle i skolernes størrelse, der spænder fra Dannelundeskole med i alt 69 elever til
Stormarkskolen med 551 elever, dvs. 8 gange større end Dannelunde. Også skolen i Søllested og
Ravsborg er af begrænset størrelse, særligt når man ser i lyset af, at der er fastholdt et
9
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udskolingstilbud på Ravnsborg med blot 45 elever fordelt på 7.-9. klasse. Det indebærer også, at den
gennemsnitlige klassekvotient i de tre skoler er lav – helt ned til knap 10 elever i gennemsnit pr.
klasse i Dannelunde. I Distrikt Øst er skoleafdelingerne mere ensartede i størrelse, med Holeby og
Østofte som relativt små skoler med ~140 elever i hver. Den gennemsnitlige klassekvotient i Distrikt
Øst er dog nogenlunde ensartet, idet skolerne i vidt omfang er inddelt efter klassetrin med
undtagelse af Rødbyskole, der dog med 376 elever i alt er en skole af en rimelig størrelse.
Figur 5. Elever i skoler (almen) fordelt på distrikter, afdelinger og klassetrin

Kilde: Lolland Kommune: Oversigt over elever og klassetrin 2018/19

4.2.2 Faldende økonomiske rammer
I forhold til økonomien i dagtilbud og skoler er udgiften hertil over en årrække faldet markant. På
dagtilbudsområdet er udgiften fra 2013 til 2017 faldet med 20 pct., mens den på skoleområdet er
faldet med 10 pct., jf. figur 6.
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Figur 6. Samlet udgift til dagtilbud og skoler (2013-2017)

Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik, Kommunale regnskaber efter område, dranst, funktion og tid; egne beregninger

Særligt på dagtilbudsområdet er der i perioden sket en markant stigning i udgiften til private
pasningstilbud, mens udgiften til privatskoler på skoleområdet ligger på et nogenlunde konstant
niveau.
Fra 2017 til 2018 er der sket en mindre stigning i de samlede skole- og dagtilbudsudgifter, der
primært kan henføres til en stigning i udgifter til dagtilbud, og et mindre fald i udgifterne på
skoleområdet, jf. tabel 7.
Tabel 7: Udgifter til skole- og dagtilbud (2017-2021)
Beløb i 1.000 kr. netto (2019-priser)
Skoler og dagtilbud i alt
Budgetpulje - Børne- og skoleudvalg
Fælles udgifter skole og dagtilbud
Dagtilbud
Fælles udgifter mv.
Forældrebetaling
Tilskud til private institutioner
Institutioner, inkl. dagpleje Vest
Institutioner, inkl. dagpleje Øst
Undervisning, ekskl. specialklasser
Fælles udgifter
Privat, efter- og ungdomsskoler
Skoleafdelinger – Vest
Skoleafdelinger – Øst
Fritidstilbud
Fælles SFO

11

2017
436.295
0
16.520
116.964
12.239
-16.717
9.968
59.784
51.690
241.905
3.194
50.656
101.613
86.442
21.123
0

2018*
440.049
0
18.793
122.835
15.009
-15.800
11.045
61.780
50.801
225.752
6.655
52.633
89.277
77.187
19.679
70

2019
452.815
3.086
25.061
121.273
14.603
-17.336
13.286
57.613
53.107
219.141
11.267
54.329
82.223
71.322
18.183
677

2020
447.874
312
25.849
121.253
14.583
-17.336
13.286
57.613
53.107
216.571
10.892
54.329
81.601
69.749
17.891
677

2021
441.889
-5.670
25.849
121.250
14.580
-17.336
13.286
57.613
53.107
216.571
10.892
54.329
81.601
69.749
17.891
677
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Forældrebetaling
SFO afdelinger – Vest
SFO afdelinger – Øst
Specialundervisning
Decentral specialundervisning – Vest
Specialklasser – Vest
Inklusionsmidler og særlige specialtilbud – Vest
Decentral specialundervisning – Øst
Specialklasser – Øst
Inklusionsmidler og særlige specialtilbud - Øst
Specialskoler – centrale
Specialundervisning – private

-8.932
16.387
13.668
39.782
7.334
7.334
0
10.407
10.407
0
22.042
0

-8.176
15.119
12.666
52.990
13.728
6.684
7.044
11.319
5.464
5.855
24.403
3.540

-8.589
13.685
12.410
66.071
17.317
17.317
0
15.066
15.066
0
28.966
4.722

-8.589
13.393
12.410
65.998
17.317
17.317
0
15.066
15.066
0
28.893
4.722

-8.589
13.393
12.410
65.998
17.317
17.317
0
15.066
15.066
0
28.893
4.722

Kilde: Lolland Kommune. 2017 er regnskabstal, mens 2018 er senest budgetprognose (november 2018) og 2019-2021 er
budgettal 2019.

Det skal bemærkes, at der fra 2017 og frem sker en markant stigning i udgifterne til
specialundervisning – centralt som decentralt. Stigningen sker i samme periode som der er et fald i
udgifterne til almenområdet på samlet ca. 10 pct. Der sker således en substitutionseffekt mellem
almen-området og specialundervisningsområdet (inkl. decentrale specialtilbud), hvor de økonomiske
rammer omkring førstnævnte forventes indsnævret relativt markant i årene fremover.
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5. VURDERING AF DE ØNSKEDE EFFEKTER
I forbindelse med ’Kloge investeringer’ og den deraf følgende strukturændring var det ønsket at
opnå en række effekter på særligt læringsmiljøet igennem:
•
•
•

Bedre faglige miljøer og resultater
Bedre overgange mellem dagtilbud og skole
Nemmere adgang til specialiserede ressourcer

Herudover var der et politisk ønske om at fastholde skolerne som lokale samlingspunkter samt at
kunne udmønte en vedvarende, økonomisk besparelse på 18 mio. kr.
I tillæg til de ønskede effekter, skal det naturligvis også vurderes, om strukturen har medført andre –
positive eller negative – effekter end ovenstående. Her kan der hentes inspiration i de i kapitel 4
beskrevne organisationsmodeller, hvor nogle af de forventede udfordringer i Lollandsmodellen er
begrænset økonomisk og ledelsesmæssig bæredygtighed, ledelsespres samt et ændret
forældresamarbejde. Som del af undersøgelsesdesignet har der i dataindsamlingen også været en
åbenhed i forhold til eventuelt andre effekter, respondenterne måtte fremhæve.
I dette kapitel gennemgår vi vores vurdering af, i hvilken grad de ønskede effekter er opnået, og
hvad årsagerne kan være, såfremt de ikke er. I næste kapitel berører vi de øvrige effekter, vi er
blevet gjort opmærksomme på undervejs i analysen. Inden vi når til vores vurdering af de enkelte
effekter, vil vi dog kort gennemgå den teoretiske ramme om vores evaluering.

EN NY STRUKTUR: MELLEM EFFEKTER, IMPLEMENTERINGS- OG
TEORIFEJL
I en implementeringsevaluering som denne ser vi på, hvordan en reorganisering er blevet sat i søen,
og hvordan der bliver arbejdet med initiativerne i den. Her vil vi altid have fokus på, om strukturen
understøtter de mål, man ønskede at opnå, eller om det ikke er tilfældet. Når det ikke er tilfældet,
sondrer man evalueringsteoretisk mellem implementerings- og teorifejl for at forklare, hvorfor
målene ikke bliver opnået. Det vil sige om den manglende udvikling skyldes, at der ikke har været
igangsat de nødvendige implementeringsintiativer, eller om der er fejl i selve det logiske argument
bag de ønskede effekter.
I denne evaluering af den nye struktur for skole- og dagtilbud har vi løbende bedt informanterne
reflektere over, om der i forbindelse med Kloge Investeringer er igangsat konkrete initiativer, der har
understøttet vejen mod de ønskede mål om at skabe bedre faglige miljøer, forbedring af
overgangene og nem adgang til specialiserede ressourcer. Denne refleksion har for mange været en
vanskelig øvelse, da de ikke oplever, at der har været udmeldt konkrete initiativer, der skulle
understøtte målopfyldelsen. Derfor er det ikke altid muligt i det følgende at sondre mellem, om
initiativerne er korrekt implementeret, eller om de blot ikke understøtter målopnåelsen. Den
generelle oplevelse af arbejdet med evalueringen af den nye struktur er, at der har manglet
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konkrete initiativer, der skulle understøtte opnåelsen af målene med Kloge Investeringer, og der har
derfor ikke rigtig været implementeringsgreb at evaluere. I stedet har vi flere steder valgt at
reflektere over manglende implementeringsgreb.

DE FAGLIGE MILJØER OG RESULTATER ER IKKE FORBEDRET
Et centralt ønske i Kloge investeringer er at skabe bedre faglige miljøer og resultater. Dette skal
blandt andet sikres ved at have fagligt bæredygtige enheder på skole- og dagtilbudsområdet.
I forbindelse med analysen er respondenterne indledningsvis blevet bedt om at specificere, hvad de
forstår ved faglig bæredygtighed. Grundlæggende er svaret, at det handler om at have de rette
ressourcer til at sikre faglig sparring og støtte til gavn for opgaveløsningen med børn/elever. Mere
udspecificeret italesættes faglig bæredygtighed, som en struktur der opretholdes af tre primære
faktorer:
•
•
•

Faglige ledelsesressourcer
Faglige fællesskaber med mulighed for sparring både pædagogisk/didaktisk og fag-fagligt
Mulighed for af fastholde og rekruttere fagligt kompetente ledere og medarbejdere

Faktorerne er overlappende i den forstand, at der typisk er synergieffekter imellem dem. Hvis man
eksempelvis styrker muligheden for at bedrive pædagogisk ledelse eller kan tilbyde stærke faglige
fællesskaber, vil det i teorien også føre til mere kompetente medarbejdere. I det følgende vil vi dog
se på de tre faktorer hver for sig, og afslutningsvis samlet.

5.2.1 Faglige ledelsesressourcer
Både på skole og på dagtilbudsområdet betones vigtigheden af den pædagogisk ledelse. Det ses som
en central del af faglig bæredygtighed, at man som leder kan observere sine medarbejderes praksis,
dens effekt på børnene, og hvor der er behov for pædagogisk kompetenceudvikling.
Det er en generel oplevelse blandt afdelingslederne, at den nye struktur ikke giver rum til at bedrive
det omfang af pædagogisk ledelse, som man ønsker.
Afdelingsleder, dagtilbud. Pædagogisk ledelse… Jamen jeg dør i drift, for det kan
jo ikke nytte noget, hvis der ikke er indberettet vikarløn eller noget - hvis ikke
basis er i orden, så vælter systemet. Det gør det. Men nogle gange, så tager jeg
mig simpelthen tid til nogle ting, og så må det sgu…

Særligt tidsallokeringen med ’50 pct. ledere’ i de mindre afdelinger fremhæves som problematisk,
fordi ledelsestiden ofte går med administration, og tiden på gulvet med at fylde ind ved åbning og
lukning, samt vikardækning. Vil man lede fagligt eller pædagogisk, bliver det ofte uden for
arbejdstiden eller slet ikke.
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Afdelingsleder, skole: Jeg mener at ledelse i forlængelse af strukturen er smurt
for tyndt ud i kommunen. Det er umuligt at være 50 pct. på børnene, hvis man
samtidig skal være leder. Og den økonomiske model gør, at der ikke er særligt
meget råderum på landafdelingerne til at prioritere anderledes. Her er der
lederkollegaer, der er inde og undervise hver uge.

Flere peger også på, at strukturens fokus på et tættere samarbejde mellem skole og dagtilbuddene
har skabt behov for mere pædagogisk ledelse end tidligere. Det skyldes, at pædagogisk ledelse nu i
højere grad handler om at skabe rum til at sætte fagligt-kulturelt forskellige medarbejdergrupper
sammen og finde ud af, hvordan man på tværs af lærere, SFO, børnehave og vuggestuepædagoger
og evt. dagplejere skaber faglig bæredygtighed i fællesskab. Det opleves positivt, at der er det fokus;
det fremhæves blot, at det er vanskeligt at finde ressourcerne som leder til at få skabt den fælles
faglige forståelse.
Rollen som dagtilbudsleder med ledelsesansvar for både SFO, børnehave, vuggestue og dagplejere
bliver fremhævet som særligt presset. Her skal der meget pædagogisk ledelse til at skabe
sammenhæng – særligt ift. dagplejerne, som man stadig arbejder med at integrere i en fælles
dagtilbudsforståelse, mens man samtidig som leder skal kunne sætte dem ind i for dagplejerne
uvante pædagogisk/teoretiske frameworks, såsom Familiedialogen og SOL.
Flere dagtilbudsledere italesætter en anden uhensigtsmæssighed, som de oplever med strukturen.
Det ses på den ene side som yderst positivt, at dagtilbud og skole tænkes mere som en fælles enhed.
På den anden side er der en bekymring for, hvordan man kan fastholde, at dagtilbudene har en egen
faglighed, herunder pædagogiske begreber, og ikke drukner i skolefokus. De efterlyser således øget
mulighed for faglig sparring fra distriktsledelserne og staben, som de ikke føler deler deres
pædagogiske baggrund og primært har fokus på skoleområdet, da dette område er størst og pt.
mest udfordret.
Afdelingsleder, dagtilbud: Man er mere klædt på, fagligt. Man har meget større
baggrundsviden og større indsigt i området. Jeg vil som leder også gerne klædes
mere på, på et fagligt grundlag. Jeg vil gerne have en ledelse, der kigger ind i den
her verden specifikt.

Man kan indvende, at en leder af et dagtilbud i stedet kunne få opfyldt sit behov for faglig sparring
ved at række ud til andre, sideordnede ledere. Flere giver dog udtryk for, at opdelingen i to distrikter
– Øst og Vest – gør, at man som leder er tilbageholdende med at søge sparring sidelæns i
organisationen, dvs. på tværs af de to distrikter. Der efterlyses således klarhed om, hvem man som
leder af et dagtilbud kan gå til, hvis man vil klædes fagligt på og/eller sparre om sin pædagogiske
ledelse.
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5.2.2 Tilstedeværelse af faglige fællesskaber
Faglighed kan være mange ting indenfor en institution. Groft sagt, kan der generelt opdeles i to
former for fagligheder, hvor den ene går på den fælles pædagogiske faglighed og den anden en mere
specifik faglighed, der handler om læringsindhold:
1) en pædagogisk faglighed (Værdisæt, børnesyn og på tværs af fagene brugte principper og
metoder, som støtter op om disse værdier og børnesyn)
2) en fagfaglighed på skoleområdet, der handler om en specifik viden, metoder og didaktik
indenfor et felt (Fx håndarbejde) eller et fag (biologi).
Flere afdelingsledere peger på, at det er en udfordring at fastholde og skabe faglige fællesskaber
særligt i de små afdelinger. Selvom den pædagogiske faglighed kan deles af flere, er det ifølge en
dagtilbudsleder et vist minimum af fagprofesionelle, der skal være tilstede, for at der kan ske
udvikling og sparring.
Afdelingsleder, dagtilbud: Det jeg mener, det er, hvis der er to pædagoger og to
medhjælpere, så synes jeg ikke der er noget udvikling og noget sparring. Jeg synes
det er alt for lidt. Det kan de ikke løfte, og man er sårbar som institution bare
med at få hverdagen til at hænge sammen. Så er der måske meget brug af vikar,
og hvad har man lige af vikarer, for alle de gode, de får jo lynhurtigt job osv. Jeg
synes, der skal være minimum 60 børn i det samlede dagtilbud. Det er faglig
bæredygtighed. Det er minimum.

På skoleområdet har man typisk kollegaer nok til at sparre om det almen pædagogiske. Til gengæld
er de mindre skoleafdelinger ramt af en udfordring i forhold til at kunne tilbyde lærerne sparring på
det fagfaglige, fx inden for lærerens eget undervisningsfag.
Afdelingsleder, skole: Altså man kan ikke - det er det som er svært på
landsskolerne, hvor der måske kun er én af hver slags - det er meget svært at få
noget faglig sparring i kollegiet. Og så er det svært at skabe udvikling (…)

Som det italesættes her, understøtter man et fagligt bæredygtigt miljø ved at sikre, at der er nogle at
sparre med om sin fagfaglighed. Respondenterne fortæller, at dette udvikler lærerens faglige niveau,
engagement og medarbejdertrivsel, samt elevernes læring. Men hvor den pædagogiske faglighed
kan diskuteres af hele medarbejdergruppen, hvor alle har indsigt i almen, pædagogisk teori, har de
færreste forudsætningerne for at indgå i fagfaglige fællesskaber indenfor fx biologi eller tysk. Særligt
vil kombinationen af en lille skoleafdeling og udvikling indenfor de smalle fag være særligt udfordret,
eftersom det betyder, at der ofte kun findes én fagspecialist på afdelingen.
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En måde at løse udfordringen med at sikre et fagfagligt fællesskab er ved at oprette tværgående
fagsamarbejder på tværs af afdelinger. Det har flere afdelinger forsøgt, men uden stor succes. Det
skyldes dels at det opleves som tidskrævende med transport og planlægning af møder, som går fra
andre arbejdsopgaver. En skoleafdeling fandt det også svært at gøre fagsamarbejdet meningsfuldt
for lærerne, da lærernes ønsker om faglig sparring ikke kun handler om af diskutere spændende
udviklinger indenfor faget generelt, men at diskutere konkret indhold, som passede til det trin,
læringsmål eller interesseområde, som var relevant for deres klasse.
Afdelingsleder, skole: Det er bare rigtig, rigtig, svært. Der er meget der er
kontekstafhængigt. Vi har forskellige vilkår for at løfte opgaven rundt omkring. Så
det har været svært for lærerne at se meningen i at køre til fællesmøder på andre
matrikler, hvis det ikke passede med det, som de havde gang i.

5.2.3 Fastholdelse og rekruttering af kompetente ledere og medarbejdere
I forhold til vurdering af faglig bæredygtighed er det væsentligt at holde sig for øje, at det er vigtigt
både at have kompetente ledere og medarbejdere. Idet der er tale om forskellige kompetencer – og
lidt forskellige problemstillinger – belyses disse hver for sig i det nedenstående.
Fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere
Ledere på både dagtilbuds- og skoleafdelingerne betoner, at et fagligt bæredygtigt miljø vokser med
kompetence medarbejdere. De kompetente medarbejdere kendetegnes ved både at have en række
specifikke kompetencer, men også kompetencen til at reflektere, selvevaluere og arbejde med egen
udvikling. På tværs af dagtilbud og skoler tilkendegives i den forbindelse vigtigheden af, at
medarbejderne har de korrekte uddannelser og efteruddannelser.
Afdelingsleder, dagtilbud: Medarbejdere som er fagligt dygtige, har den rette
uddannelse og efteruddannelse de kan bruge og reflektere over i dagligdagen.
Der er generelt forskel i pædagoger og medhjælperes evne til at reflektere over
deres egen praksis.

Som det angives i citatet, mener dagtilbudslederen, at der en væsentlig forskel på pædagoger og
pædagogmedhjælperes evne til at kunne reflektere fagligt. På skoleområdet, har man også en
anerkendelse af, at uddannelse er en nødvendighed for at skabe fagligt bæredygtige mijøer.
Sandsynligheden for at særligt lærere kan optræde kompetent i undervisningen stiger således
markant, hvis denne har en uddannelse i faget, der undervises i.
Afdelingsleder, skole: Faglig bæredygtighed er også, at lærerne underviser i deres
linjefag. Og det er jo lettere på større skoler, end det er på små skoler. Der kan du
jo være dankslærere i flere klasser.
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Der er flere respondenter, der peger på udfordringer i forhold til at kunne fastholde og rekruttere
tilstrækkeligt velkvalificerede ledere og medarbejdere – særligt til skoleområdet. Tal for
kompetencedækningen, dvs. hvor stor en andel af undervisning, der er dækket af linjefagslærere,
kan illustrere denne udfordring. Som det ses i figur 8, er kompetencedækningen i Lolland Kommune
således over de sidste 5 år faldet med 14 procentpoint, og er nu godt 20 procentpoint lavere end
landsgennemsnittet.
Figur 8: Kompetencedækning (2013/14-2017/18)

Kilde: Undervisningsministeriets Datavarehus. Opgørelse over kompetencedækning

Det skal bemærkes, at faldet er sket frem til 2015/16, dvs. før den nuværende strukturændring
trådte i kraft. Den lave kompetencedækning skyldes således ikke strukturen, og det væsentlige bliver
derfor at vurdere, hvorvidt den nuværende struktur kan understøtte en fremgang i
kompetencedækningen fremover.
Respondenterne forklarer faldet i kompetencedækning med de rekrutteringsudfordringer, som de
oplever. Med få undtagelser opleves det generelt svært at finde lærere med den rette
fagkombination, højt fagligt niveau samt motivation for at pendle eller flytte til Lolland. Den
manglende motivation for at søge job i kommunen skyldes ifølge respondenterne flere ting:
Lærerjobs opleves ikke som attraktive på grund af manglende muligheder for faglig sparring og
udvikling, geografisk afstand fra seminarerne, manglende fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse (der
er tilstedeværelsespligt/ingen lokalaftale), og et generelt dårligt narrativ om kommunens skoler.
Skolerne angiver lidt forskellige måder at søge at løse deres rekrutteringsudfordringer. Nogle steder
arbejder man med at tilbyde opkvalificering af det uudannede personale, som allerede arbejder på
skolen. Et andet sted arbejdes med at promovere skolen som en attraktiv arbejdsplads ved at have
fokus på faglig udvikling og branding ift. seminarierne.
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Afdelingsleder, skole: Lige nu er vi i den situation, at vi står med en del
uuddannede lærere - og har 5 i gang med at læse linjefag. Vi har mange
uddannelser igang fordi vi ikke kan tiltrække kvalificeret personale

I forhold til strukturen på skole- og dagtilbudsområdet er der dog primært én af de angivne
forklaringer, der er relevant – nemlig den, at et lærerjob i Lolland Kommune anses for at være
mindre attraktivt som følge af manglende muligheder for faglig sparring og udvikling. Det er derfor
værd at undersøge, om der er forskelle mellem de forskellige skoleafdelinger, fx ved at der er
overensstemmelse med afdelingens størrelse og evt. udfordringer med at fastholde og tiltrække
kompetente lærere.
I interviewene giver flere afdelingsledere udtryk for, at der primært er udfordringer med faglig
bæredygtighed for skoleafdelingerne i landområderne. Dette ses dog ikke understøttet af tal for
kompetencedækning pr. afdeling, jf. figur 9. Det er rigtigt, at 3 ud af 4 byskoler ligger i den bedste
halvdel, men to af de mindste skoler – Dannelunde og Ravnsborg, ligger også her; Dannelunde endda
i top. Der forekommer snarere at være en forskel mellem de to distrikter, hvor 4 ud af 5 skoler i
Distrikt Vest ligger i den bedste halvdel; mens 4 ud af 5 skoler i Distrikt Øst er i den dårligste halvdel.
Figur 9: Kompetencedækning pr. afdeling 2017/18 samt udvikling siden 2013/14

Kilde: Undervisningsministeriets Datavarehus. Opgørelse over kompetencedækning; Elevtal fra Lolland Kommune

At se alene på faglig bæredygtig på skoleområdet ud fra kompetencedækning er dog ikke
tilstrækkeligt, da skoleafdelingslederne også italesætter, at faglig bæredygtighed omhandler bl.a.
medarbejderfastholdelse. En mulighed her er at se på tal for vikarforbrug, der kan indikere
udfordringer i forhold til at kunne dække ind ved sygefravær, opsigelser og lignende.
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En opgørelse af skolernes omkostninger til vikardækning pr. medarbejder er gengivet i figur 10. Hvor
opgørelsen over kompetencedækning viser et varieret billede i forhold til forskelle mellem land og
by, tegner denne del af analysen et generelt billede af relativt højere omkostninger til vikardækning
blandt landafdelingerne end blandt byafdelingerne.
Figur 10: Omkostning til vikardækning pr. medarbejder (2018)

Kilde: Opgørelse af forbruget på vikarer pr. 10. december 2018 og antal ansatte personer pr. september 2018.

Der ses således at være en vis understøttelse af, at udfordringerne med at tiltrække og fastholde
gode lærere er størst i de mindre afdelinger på landet snarere end i byen, men sammenhængen er
ikke så stærk, at dette anses for at være et væsentligt problem.
Fastholdelse og rekruttering af kompetente ledere
Det opleves generelt som en udfordring at hverve kvalificerede ledere til de enkelte afdelinger, hvor
der flere steder har været genopslag på lederstillinger. Ligesom med rekruttering af medarbejdere er
nogle af de grunde, som angives, at lollandske skoler og dagtilbud ikke fremstår som attraktive på
grund af deres ry, et stramt økonomisk råderum og stor geografisk afstand til kvalificerede
kandidater. Men der peges også på, at den nuværende ledelsesstruktur er uattraktiv, fordi der ikke
er tale om ’rigtige’ skole-/dagtilbudslederstillinger, hvor man har reelt økonomiansvar. I stedet er
man fortsat underlagt et distriktsniveau og har ikke selvstændigt tilknyttede forældrebestyrelser.
Samtidig opleves stillingerne som splittede, fordi man nogle steder fortsat forventes at varetage
opgaver ’på gulvet’ og ikke er dedikeret til lederrollen.
Ifølge en undersøgelse blandt Skolelederforeningens medlemmer fra 2017 pegede medlemmerne
på, at det, der gør skolelederjobs attraktive, er, at der er en klar ledelsesbemanding/kapacitet og
dermed ”tid nok til at nå opgaverne, arbejde strategisk, indgå i ledelsesteamet, være personaleleder
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og tæt på i den pædagogiske ledelse”2. Særligt det at have mulighed for at drive pædagogisk ledelse
er noget, som også opleves at have høj værdi blandt afdelingslederne i Lolland Kommune.

Distriksleder: Vi får flere og flere ledere, der ser god mening i at forlade
budgetterne lidt, og lave god pædagogisk eller faglig sparring.

Når det kommer til fastholdelse blandt nuværende ledere, er det relevant at notere sig, at flere
ledere oplever at befinde sig i en presset dagligdag, hvor opfyldelsen af deres profesionelle
ambitioner udfordres. Nogle af de forhold, der berettes om er:
1)
2)
3)
4)

For lidt tid til ledelse (deltidskontrakter) og for stor arbejdsbyrde
Ikke motiverende vægtning mellem administrativ og pædagogisk ledelse
Uvished om fremtiden
Oplevelsen af at være isoleret – både ift. bestyrelserne men også nogle steder ift.
ledelsessparring

Særligt i de afdelinger, hvor man er leder på deltid, opleves arbejdsbyrden ofte som uoverskuelig, og
det er svært både at være pædagog/lærer og leder på en og samme tid. Dette gælder både i forhold
til ens hybridrolle i medarbejdergruppen, men også fordi man ledelsesmæssigt ikke oplever at kunne
finde tid til det, der skal til, for at gøre et tilsfredstillende stykke arbejde. Deltidslederrollen truer
således ledernes engagement på sigt.
Afdelingsleder, dagtilbud: Vores største udfordring er, at ledelse herude kun er
deltid. Det er det værste, de har udsat os for – vi skal deltage i de samme ting
som andre ledere i kommunen, men vi har kun 18 timer til det. Men jeg bruger al
min tid på ledelse – med mindre vi ikke kan få lortet til at hænge sammen, så
bruger jeg overarbejde på lukning og vikardækning. Jeg har det rigtig
svært med at få tilrettelagt min ledertid. Der er så mange steder, jeg skal huske at
være, og forberede mig til. Ting jeg bliver nødt til at sætte mig grundigt ind i.

Derudover er arbejdsglæde – og i forlængelse heraf fastholdelse - også et spørgsmål om, hvorvidt
man som leder får tid til de opgaver, der motiverer en. Her spiller muligheden for at bedrive
pædagogiske ledelse ind for mange afdelingsledere, og den generelle oplevelse er, at der er for lidt
tid til dette, idet meget tid bruges på administrativ ledelse.
Også usikkerhed og utryghed, i forhold til hvad fremtiden bringer, er med til at lægge pres på
afdelingslederne. Det gælder både i forhold til budgetrammerne, som har været omgærdet af stor
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usikkerhed, da der ikke har været tilstrækkelig gennemsigtighed i økonomiske rammer og realiseret
forbrug, hvilket har gjort det svært for lederne at vide, hvad de kunne disponere ud fra (se også
afsnit 6.2.2.). Også rygter omkring fornyet omstrukturering eller skolelukninger bidrager til at skabe
usikkerhed for lederne, der efterspørger ’arbejdsro’.
Afdelingsleder, skole: Vi er i en situation hvor vi ikke kan få besat lederstillinger,
folk går ned med stress, og vi har brug for arbejdsro. Og sidst (med
strukturændringen) blev vi faktisk lovet - at nu holdt det. Og allerede inden der er
gået to år, så lyder rygtetrommerne, at nu skal det ændres.

Endelig giver flere afdelingsledere udtryk for, at de føler sig isoleret fra indflydelse i forhold til
forældrebestyrelserne, hvilket gennemgås nærmere i afsnittet om forældreindflydelse nedenfor.
Tilsvarende savner afdelingslederne sparring fra deres nærmeste ledere – distriktsledelserne, og
oplevelsen er, at man selv skal henvende sig til distriktsledelsen for at få sparring, hvilket alle måske
ikke er trygge ved.
Afdelingsleder, dagtilbud: Alle sidder jo og siger – hvorfor fanden er vi delt op?
Nu har vi to sæt dyre distriktsledelser, når vi i stedet kunne bruge pengene på
konsulenter og sparring til ledelserne. Og distrikseldelsen aflyser tit deres møder.
Hvis man er erfaren leder, så kan man godt navigerer i det – vi går bare vores
egne veje. Og jeg henvender mig bare, hvis der er noget, jeg vil. Det kan være
man som ny tænker, at det kan være for dumt bare at henvende sig.

5.2.4 Opsamling – er der skabt bedre faglige miljøer og resultater?
Baseret på ovenstående er det vores vurdering, at den nye struktur ikke kan ses at have skabt bedre
faglige miljøer og resultater.
Hvad angår den faglige ledelse, er den nye ledelsesstruktur en udfordring for lederne, der oplever
ikke at have tid til andet end den administrative ledelse og de ’skal’-opgaver på den daglige
opgaveløsning, som de er pålagt. Faglig ledelse og udvikling er i vidt omfang bortprioriteret – eller
noget der sker uden for arbejdstiden, hvilket ikke anses for at være en personalemæssigt bæredygtig
model.
Heller ikke de faglige fællesskaber vurderes at være tilstrækkeligt stærke til at være bæredygtige.
Det gælder i særdeleshed for de små afdelinger – fx de små dagtilbudsafdelinger i byerne, samt i de
mindste landafdelinger.
I forhold til muligheden for at rekruttere og fastholde de rette medarbejderkompetencer er det
vores vurdering, at dette skyldes flere andre forhold end skole-/dagtilbudsstrukturen, og at det
derfor ikke som sådan er strukturen, der er skyld i denne udfordring. Omvendt anser vi ikke den
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nuværende struktur for at kunne bidrage til at løse udfordringen givet udfordringerne på faglig
ledelse samt – på visse afdelinger – de små faglige fællesskaber.
I forhold til rekruttering og fastholdelse af ledere er det vores vurdering, at den nuværende
ledelsesstruktur er en hæmsko for at at kunne tiltrække og fastholde ledere, da stillingerne pt. ikke
anses for at være hverken fagligt eller menneskeligt attraktive, idet de ikke har et stillingsindhold,
som er motiverende for mange lederkandidater. Det skyldes både en presset økonomi, men også
fraværet af bestyrelser og et ’reelt’ ledelsesmæssigt råderum, hvor man ikke blot er afdelingsleder i
et distrikt, men skole eller dagtilbudsleder med alt, hvad det indebærer.

BEDRE OVERGANG MELLEM DAGTILBUD OG SKOLE END FØR
Med ”Kloge investeringer” og strukturændringen var et ønske at højne kvaliteten af barnets
overgange mellem institutionerne i kommunen. Blandt respondenterne er der enighed om, at der
med strukturændringen kom et øget og positivt budskab om at se på det hele barn og vigtigheden af
tydelige sammenhænge i de institutionelle overgange fra 0-18 år.

Afdelingsleder, dagtilbud: Man bliver normalt sat meget tilbage ved overgange,
og jo bedre overgange man kan lave, jo bedre er det for både børn og familie.

De fleste afdelingsledere bemærker, at man overordnet er enige i den fælles vision, men oplevelsen
er, at man lokalt har måttet finde ud af, hvordan man konkret førte visionen ud i livet på de enkelte
afdelinger. De har således savnet støtte til implementeringen, som kunne sikre ensartethed på tværs
af afdelinger – i det omfang, det gav mening. Det anføres således også fra flere, at afdelingerne har
forskelligartede vilkår. Nogle afdelinger, særligt ude på landet, ligger således placeret sådan, at der
vil være fx én skoleafdeling, SFO og én børnehave, hvorfor der typisk traditionelt set har været et
samarbejde og en naturlig fødekæde mellem institutioner. Andre steder, særligt i byerne, ligger til
gengæld flere skoler og dagtilbud side om side også med private konkurrenter. I byerne er det
således ikke givet på forhånd, hvordan børnene bevæger sig imellem de forskellige tilbud, og der er i
højere grad konkurrence mellem institutioner.
Flere afdelinger fremhæver, at de seneste års fokus på at skabe gode overgange har givet resultater i
forhold til at få forældre til at vælge de kommunale tilbud til. Flere afdelinger har således indført
besøgs- eller åbenthus-modeller til at fremhæve samarbejdet mellem børnehave og de kommunale
skoler, og oplever, at forældre i højere grad kan overbevises om at vælge de kommunale tilbud.
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Distriktsledelse: En af dem der rigtig har formået det, er i Ravnsborg. Der kunne
vi jo direkte aflæse, at antallet af skolestartende, der søgte privat, var væsentligt
lavere, fordi […] er gået ind og har arbejdet med at lave den her overgang
systematisk.

En anden, positiv sideeffekt ved det nye samarbejde og den nye struktur er, at distriktsledelserne
har fået et fælles ansvar, som de kan bruge til aktivt at arbejde med at skabe synergi mellem
enhederne. Den viden, som dagtilbudslederne får omkring skolerne i distriktet, er derfor med til at
de får et mere nuanceret billede på skolerne og deres udfordringer, som de kan gengive til de
forældre, der måtte spørge.
Afdelingsleder, skole: Vi havde en udfordring tidligere om, at der blev talt dårligt
om vores skoler. Vi oplevede faktisk, at ledere ude i dagtilbuddene var med til at
tale skolen ned. Her har distriksledelsen været meget tydelige omkring, det vil vi
ikke høre mere - færdig slut, sådan skal vi ikke tale om hinanden, for vi er et
distrikt - og det skal I også formidle til medarbejderne. Så vi oplever faktisk at der
er kommet en langt mere positiv omtale af skolerne på det her punkt

Nedenfor ser vi nærmere på, hvordan de enkelte overgange fra dagpleje og vuggestue til skolen
bliver vurderet.

5.3.1 Overgange fra dagpleje og vuggestuer til børnehave
Indenfor de sidste par år ser der generelt ud til at være skabt bedre overgange både i by og på
landafdelinger, når det gælder overgangen fra dagplejerne til børnehaverne. Efter dagplejernes
ledelse er blevet samlet under den lokale dagtilbudsafdeling, har man fået mulighed for at sætte de
ofte ufaglærte dagplejere ind i en mere faglært kontekst. Det er også blevet kutyme flere steder, at
dagplejerne besøger ’deres’ afdelingsbørnehave en gang om ugen, så børnene får mulighed for at
lære institutionen at kende samt møde de voksne, der arbejder der. Det har ifølge en afdelingsleder
skabt grundlag for, at flere af børnene kommer fra dagplejen og over i dagtilbuddets børnehave
frem for til det konkurrende private tilbud.
Afdelingsleder, dagtilbud: Vi har en dag om ugen, hvor de er her fra morgen til
aften. Den fødekæde, den ser vi allerede en spejling af nu - vi får flere ind
igennem dagplejen. Der er jo konkurrence – og de skal jo helst gå til os.

5.3.2 Overgange fra børnehaver til SFO/skole
Overordnet set har der været mange tiltag til at understøtte at skabe bedre overgange fra
børnehave til SFO sideløbende med strukturændringerne. Som i overgangen fra dagpleje til
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børnehave er der ofte samarbejde, så børnehavebørnene kommer på besøg i SFO’en, og derved
lærer stedet og personalet at kende forud for, at de selv starter op.
På særligt landafdelingerne, hvor børnehave, SFO og skole er samlet på en matrikel, har det
skærpede fokus på overgange været i naturlig forlængelse af det eksisterende arbejde. Da disse
matrikler også deler ledelse, er der kort vej til at sikre overgange. Der er også her økonomisk ræson i
at lade SFO og børnehavepædagoger varetage opgaver på begge sider i hverdagen for at udnyttte
medarbejdertimer bedst muligt.
Afdelingsleder, dagtilbud: Vi har været meget optaget af at sige til vores
forældre, at børnene vil kende både børnehave-, SFO- og skolepersonalet. Så når
vi starter børn op i førskolen, er det med både en børnehave- og en SFOpædagog. Børnene opfatter det som spændende at gå ind i et nyt rum, for de har
en voksen med, som de er trygge ved. SFO-pædagogerne passer faktisk også
børnehavebørnene, når børnehavepædagogerne har stuemøde.

På afdelinger hvor SFO og børnehaver er kommet under én dagtilbudsledelse, er der også flere
steder, hvor man er begyndt at tænke SFOen, herunder førskoletilbuddet, ind, som en del af et
læringsmiljø, hvor man forbereder børnene til den rigtige skolestart. Dette gøres igennem
skemalægninger, indførsel af pauser, sidde stille mv.
Afdelingsleder, dagtilbud: Vi laver skema, det går børnene vildt op i. Og også
forældrene, ikke? Men helt klart et skema, hvad man skal de forskellige dage,
hvornår der er pauser… Man lærer at gå i skole i de der 12 uger – det er ikke leg,
og børnene er helt vilde med, at de skal have bøger. Nu kan jeg styre hele det her
koncept; det kunne jeg ikke tidligere. Og jeg har før tænkt, at der ikke var mål
nok, at det var så tilfældigt, hvem der lige passede dem i SFO tidligere. Det er det
ikke længere.

Til gengæld er der også dagtilbudsafdelinger i byerne, hvor børnehave og SFO (med deres
førskoletilbud) er adskilte administrativt. Da disse institutioner ikke nødvendigvis er fysisk samlet og
ikke har mulighed for at dele pædagoger på samme måde, har samarbejdet ikke haft helt samme
betingelser. Ifølge en dagtilbudsleder er man først ved at komme i gang med at finde rammerne for
samarbejdet nu. På ledelsesniveau er der et struktureret samarbejde, men det har ikke
materialiseret sig på medarbejderniveau til en enighed om, hvordan man konkret vil skabe bedre
overgange.
Afdelingsleder, dagtilbud: Man siger, at man er ude at besøge skolerne. Nogle
steder kommer skolernes SFO-personale ud på institutionerne. Men oplevelsen
er, at der ikke er et reelt samarbejde, hvor man sætter sig ned og taler sammen
om, hvordan man kan lave bedre forløb. Det er en udfordring, at man ikke har en
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naturlig, fast skole at skabe overgange til. Det vil gøre det nemmere at lave faste
aftaler om samarbejde og forventningsafstemning.

Når der ikke er naturlige samarbejdspartnere eller formelle systemer nedsat for at sikre
overgangene, så kan der stadigvæk være gode besøg på hinandens institutioner. Men kvaliteten kan
svinge fra år til år, ligesom der ikke nødvendigvis kommer en systematik eller grobund for årelangt
samarbejde, idet samarbejdet bliver personbårent.
Afdelingsleder, dagtilbud: Vi har haft tradition for samarbejde lang tid før
strukturændringen. Det er et samarbejde med Blæsenborgskole, hvor vi
samarbejder om fysiske besøg - men omfanget svinger fra år til år. Det handler
om hvem der har været der, og hvordan det lige bliver prioriteret.

Et andet sted, man har arbejdet med overgange, er med at lave skoleforberende tilbud på SFOerne,
der gør børnene bekendte med både matriklen og dens voksne, samt hvad det vil sige at gå i skole.
Disse ordninger, hvori SFO og skolen rykker tættere sammen både hvad angår personale og ideen
om læringsmiljøer, har også krævet en større ændring blandt særlig SFO-pædagogerne. Som
nedenstående afdelingsleder fremhæver, har det krævet en stor ledelsesindsats at opnå, at
pædagogerne i SFO’en oplever sig som en del af forberedelsen til skolen og ikke som et
’opbevaringssted’.
Afdelingsleder, dagtilbud: Jeg har et ugentligt møde, hvor SFO er med. Jeg skal
lære dem at tænke læringsmiljø. Ellers har jeg oplevet, at personalet sad rundt
om bordet med deres kaffekrus, når der kom forældre, eller hvis jeg kom over i
SFOen eller noget. Og det er ikke det signal, jeg ønsker at sende til forældre og
børn. For vi er til for dem. Så det var en meget stor kulturændring, jeg skulle i
gang med.

Generelt virker samarbejdet om overgange mellem SFO og skole på tværs af interviews, til at være
styrket. På de afdelinger, hvor SFO-lederen også har fået ansvar for indskolingen, beretter lederne
også umiddelbart om et godt samarbejde og en vilje til at se sig som en samlet enhed. Der er ikke
blandt respondenterne eksempler på, at samarbejdet ikke har fungeret i forhold til overgangen fra
SFO til skolen.

5.3.3 Opsamling – er der skabt bedre overgange fra dagtilbud til skole?
Samlet er det vurderingen, at sammenlægningen af dagtibud og skoleområdet har skabt muligheder
for bedre overgange på tværs af området. Det gælder både fra dagpleje/vuggestue til børnehave og
fra børnehave til SFO/skole. Det at have en mere integreret ledelse – hvad end det er på
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distriktsniveau eller i den enkelte afdeling – gør, at samarbejdet bliver lettere til gavn for børnene.
Der er dog stadig nogle udfordringer i særligt byerne, hvor der er flere dagtilbudsafdelinger og
skoleafdelinger udfordrer en naturlig fødekæde, og hvor det stadig opleves som svært at få etableret
de rette samarbejdsstrukturer.

ANDERLEDES ADGANG TIL SPECIALISEREDE RESSOURCER
Som led i strukturændringen blev der oprettet en fælles understøttende Børn og Unge-enhed (USE)
på tværs af skole-/dagtilbudsdistrikterne, hvor PPRC, sundhedsplejerske, myndighed,
ungdomsskolen mv., blev lagt sammen. Tilsvarende blev Pædagogisk Læringscenter (PLC), der
tidligere var placeret på de enkelte distriktsskoler, samlet under de to distriktsledelser. Hensigten
med strukturændringerne og i særdeleshed oprettelsen af den understøttende børn- og ungeenhed
var at skabe nemmere adgang for de enkelte skole- og dagtilbudsafdelinger til specialiserede
ressourcer.
Flere af respondenterne vurderer, at selve ideen om en understøttende børn og unge-enhed er god,
fordi det kan bidrage til at skabe overblik over børnesagerne og sammenhæng i opgaveløsningen om
det enkelte barn.
Afdelingsleder, dagtilbud: Tanken er rigtig fin. At man samler det hele. For der
har været siloer, der skulle brydes ned. Før sloges PPRC og Børn & Unge på kryds
og tværs, så den nye struktur giver rigtig god mening set i lyset af den den
kerneopgave, vi skal løfte.

Deres vurdering er også, at lærere og pædagoger har fået mere indsigt i de børn/elever, hvorpå der
foreligger åbne børnesager. De er i højere grad opdateret om barnet/eleven og situationen på
hjemmefronten samt sagsbehandlernes beslutninger i den heenseende, hvilket opleves som positivt.
USE: En anden ting der er blevet anderledes, det er, at når man tidligere var
myndighed, så havde man stjernerne på skulderen - sagsbehandleren bestemte og var måske ikke så tilbøjelig til at fortælle ude på skolerne, at nu fjerner vi altså
Sofus - han skal i familiepleje. Nogle gange kunne der gå lang tid, før skolen
vidste, at Sofus ikke var hos forældrene mere. Det er lavet om, så nu er de hver 3.
måned ude ved dem, der har en sag, og sige "Vi gør det her, hvad gør i?

En anden positiv ting, der nævnes, er oplevelsen af gennemsigtighed. Kombination af, at distrikterne
er blevet større, og at Børn og unge-enheden er samlet, er, at det er blevet sværere for familier at
’gemme sig’ i systemet.
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Afdelingsleder, skole: Fx havde vi familier, der cyklede rundt i systemet, for når
de blev åndet nede i nakken i Rødby, som kom de her, for der var andre
sagsbehandlere. Og hvis det blev for svært, så tog man lige Søllested. Så man
havde internt i kommunen familier, der flyttede rundt, uden der blev taget hånd
om problemet. Den del er blevet bedre, oplever jeg. Jeg har ikke nogen tal, men
jeg tror, det er vanskeliggere at gemme sig.

Fra den understøttende enhed nævnes også, at den øgede gennemsigtighed ikke kun gælder
familierne i forhold til forvaltningen, men også skolerne. Børn- og ungemedarbejdere har tidligere
oplevet, at skoleledere kunne have en tendens til at gemme underretninger i skuffen. Men man
oplever nu, at PPR i højere grad er tilstede ude på skolerne og bliver opfattet som kollegaer, hvorfor
underretningerne i højere grad også finder vej herigennem.
På den negative side nævner respondenterne samstemmende oplevelsen af, at der nu på
afdelingerne bruges meget tid på børne-/ungesagerne – og at den tid tages fra den pædagogiskdidaktiske opgave. Hvor man indledningsvist hilste opgaven velkommen, er det oplevelsen, at
pædagoger, lærere og ledelse er presset af tidsforbruget på børne-/ungesagerne. Særligt
Familiedialogen vurderes af afdelingslederne som vanskelig at håndtere indenfor de givne
ressourcer.
Afdelingledere, dagtilbud og skole:
1: Man kan sige med familiedialogen, der har vi lidt svært ved rigtigt at få det i
gang, fordi karakteren af mistrivsel i udskolingen kan være så stor, at det ligger
udenfor familiedialogens rammer. [Medarbejderne] er begyndt at melde fra
indenfor de sidste par måneder. Vi hører dagligt, at man fra at ønske at være
mere involveret - og faktisk har fået det man har bedt om - nu begynder at sidde
og se det som sagsbehandlerarbejde. ”Det her har ikke noget at gøre med min
kerneydelse, kvaliteten af min kerneydelse falder, når jeg nu sidder jeg og laver
sagsbehandlingsarbejde, fordi jeg ikke har tid til forberedelse”. Vi har ikke
gennemskuet konsekvensen af hvad vi bad om.
2: Den understøttende enhed er jo ikke noget, vi har været særligt involveret i, da
den blev til. Hvis vi på forhånd havde vidst, at her skal altså bruges 4 møder pr.
barn om året på alle åbne børnesager - og at der ikke fulgte nogle midler med, at
vi skulle tage midlerne ud af det eksisterende…

Det skal retfærdigvis bemærkes, at flere afdelingsledere på skoleområdet fremhæver, at
sagsbehandlere fra USE i det seneste år har taget en stor del af planlægnings- og
koordinationsarbejdet på sig, som har lettet byrden fra skolelederne. Det har de sandsynligvis gjort i
erkendelse af, at det er en stor opgave for skolelederne, som ikke har stor administrativ støtte.
Afdelingsleder, skole: Der er jo også lavet strukturændring som gør, at det er fx
når der er åbne børnesager, så er det sagsbehandler, der skal indkalde til
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møder hver tredje måned. Før i tiden, der var det jo os, der sad og lavede
kalendergymnastik for at finde plads til det hele. Nu er det sagsbehandlerne, der
står for det. Det har i hvert fald givet en lettelse hos mig. At det ikke er mig, der
skal sidde og finde ud af, hvornår kan vi og så indkalde forældrene og så kan de
ikke alligevel. Det synes jeg er godt. De skal stadigvæk øve sig i det, det er svært
for dem at finde ud af, at det er sådan, det er.

En ting er tidsforbruget på de forskellige indsatser, bl.a. familiedialog; noget andet er, at nogle
oplever, at det er blevet mere bureaukratisk at få støtte af specialpædagogiske kompetencer fra
USE. Således har der været oplevelser af, at det er blevet krævet af en afdelingsleder at initiere en
familiedialog, selv da et ellers velfungerende barn skulle have et hjælpemiddel til et fysisk handikap.
Eller at en teamleder pludselig skal godkende indsatser og forandringsmodeller, hvor det tidligere
var noget som blev drøftet mellem specialpædagog og afdelingsleder.
Afdelingsleder, dagtilbud: Jeg synes det er meget svært med den understøttende
enhed fordi, fx vi har en rigtig god specialpædagog [navn] her 16 timer om ugen.
Hun er ansat i PPR under USE. Og nogle gange, når vi skal lave noget nyt på nogle
børn her, hvor vi arbejder efter forandringsmodeller, så skal hendes teamleder
trækkes ind og bestemme. Det synes jeg simpelthen er latterligt. Det kan hun og
jeg godt finde ud af selv; vi ved, hvad det er for nogle børn.

Adgang til PLC
Et separat tema handler om skolernes adgang til PLC ressourcer, dvs. fagspecialister inden for
ordblindhed, talblindhed, læsevejledning, it-didaktisk sparring, læringsteoretisk sparring mv.
Med den nye struktur blev vejledernes årsværk på læse-, -matematik og it-området centraliseret
under de to distriktsledelser og fordelt mellem PLC-afdelinger i Øst og Vest. Da PLC-vejlederne stadig
sidder fysisk på de enkelte skoler, men har ansvar for opgaveløsning også andre steder, oplever
nogle ledere det som om, at vejlederne kan have et splittet fokus i deres opgaveløsning.

Afdelingsleder, skole: For PLC-vejledere er det vanskeligt at skulle navigere
mellem flere afdelinger, da de primært er lærere på en skole, og derfor har
vejlederfokus på en specifik skole.

Dertil kommer, at det findes svært at finde ud den nye struktur – man kan være PLC leder og
siddende på en afdeling, imens en anden afdeling måske vil mene, at de kan bruge deres PLC
ressourcer bedre i forhold til lokale behov.
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En ny rolle for de specialiserede ressourcer?
Et større tema i de enkelte interview er oplevelsen af, at de specialpædagogiske medarbejdere har
fået en ændret rolle efter strukturændringen. Det gør sig gældende særligt på dagtilbudsområdet,
hvor flere afdelingsledere har en oplevelse af, at støtte- og ressourcepædagogernes roller og
opgaver har ændret sig i forhold til den enkelte afdeling.
Tidligere var oplevelsen, at støttepædagogerne var på afdelingen og fokuserede på et særligt
udfordret barn eller en mindre børnegruppe, tog dem til side og lavede øvelser med dem, så de
kunne arbejde med udvalgte udviklingsmål. Det vil sige, at støttepædagogerne i høj grad arbejdede
med børnene og dermed aflastede det faste personale.
Indenfor de senere år oplever afdelingslederne i dagtilbud i højere grad, at støtte- og
ressourcepædagogerne i stedet observerer og sætter fokus på medarbejdersparring omkring
barnets læringsmiljø i stedet for at arbejde med børnene. Selvom de fleste afdelingsledere godt kan
se vigtigheden af denne udviklende sparring til medarbejderne, så oplever man flere steder at være
så presset i tid, at man ikke kan implementere de input, konsulenterne kommer med. En TRrepræsentant beskriver med et billede, at medarbejdernes oplevelse er, at en PPR-konsulent
kommer ind på en stue, slår sin computer op, gerne når pædagogerne har allermest travlt, og så
efter et par timer foreslår, hvad pædagogen kan gøre anderledes. I særligt grad føles det
provokerende, hvis pædagogen allerede er opmærksom på det, som forelås, men bare ikke oplever
at have ressourcerne til at føre det ud i livet.
Afdelingsleder, dagtibud: Før havde vi flere mandetimer ude. De var mere på
gulvet hos de børn, der havde udfordringerne. Alt hvad vi beskæftiger os med,
det skal Peter på 3 nede på gulvet mærke. Og vi mangler ressourcer til at kunne
være der helt praksisnært. En talehørepædagog og en to-sprogspædagog
kommer også ud og har nogle timer sammen med børnene… Men de kommer ud
og er vejledere og rådgivere på opgaverne. Og så er det kun os, der kan formidle
det videre til børn og forældre - det er en stor udfordring. Det kan også en god
ting – men samtidig har vi nogle børn, der ville have godt af mere nærvær; flere
mandetimer. Der skal helt sikkert være en stærk evalueringskultur, men også
hænder til en gang imellem… Før havde vi flere mandetimer ude. De var mere på
gulvet hos de børn, der havde udfordringerne.

I den understøttende enhed har man godt bemærket, at lederne oplever det som om belastning, at
støttepædagogerne har ændret rolle. Men man fremhæver fra USE, at det er afgørende at udvikle på
medarbejdernes kompetencer i forhold til selv at kunne løfte opgaverne med de udfordrede børn.
USE: I hører nok, at der er blevet færre hænder i dagtilbud, fordi det nu er
kommet over i den understøttende enhed. Det vi gør, det er at sige, at når
man er ressourcepædagog, så er man ikke tiltænkt en rolle i den almindelige
pædagogik. Så er man pædagog i forold til præcis den opgave, det er, at sikre
at fagpersonerne omkring barnet, forstår hvad barnets behov er. Så skal man
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ikke sige, at nu fjerner vi barnet, så han ikke er jeres problem – nej, vi sikrer at
gruppen eller institutionen kan være med til at gøre barnet bedre.

5.4.2 Opsamling – nemmere adgang til specialiserede ressourcer?
Samlet er det vurderingen, at adgangen til specialiserede ressource er anderledes end tidligere,
hvilket er godt på nogle punkter og dårligt på andre. Af positive træk skal fremhæves, at den
tidligere indsats vurderes at være bedre end før, hvor der nu er bedre sammenhæng mellem det,
der sker på børn og ungeområdet, og det, der sker i dagtilbud/skoler.
Det nye fokus på at målrette de specialiserede ressourcer mod at opkvalificere og udvikle
pædagoger og lærere frem for at indgå som en ekstra personaleressorce er en fremadsigtet
investering, som aktuelt giver nogle udfordringer, men som på sigt kan skabe stærkere faglighed, og
derfor kan vi ikke slutte, om denne justering er positiv eller negativ.
Når det er sagt, så er oplevelsen på særligt skolerne, at tidsforbruget på administration - herunder
særligt familiedialogen - er eksploderet, og at det presser ressourcerne til undervisningen, hvilket
lærerne anser for at være deres kerneopgave.

ER DER SKABT LOKALE SAMLINGSPUNKTER?
Et af formålene med strukturændringen har været at skærpe skolerne og dagtilbuddenes rolle som
et lokalt samlingspunkt. Dette er særligt et fokuspunkt i landområderne, hvor man ønsker at
fastholde nogle i forvejen positive samarbejdsformer.
I interviewene er institutionernes rolle som lokale samlingspunkter ikke et tema, som informanterne
tager op af sig selv, og når vi spørger til det, er det ligeledes ikke et tema, der fylder meget i
bevidstheden hos respondenterne. Dette kan tilskrives, at der i oplægget til Kloge Investeringer ikke
er eksplicitte initiativer, der skal understøtte arbejdet med at skabe lokale samlingspunkter, og at
det derfor bliver et lidt overset element af strukturændringen.
Der er dog i interviewene med forældrerepræsentanter fra landområderne eksempler på, hvordan
den nye demokratiske struktur med særskilte bestyrelser for skole og dagtilbud samt i
forældrerådene har haft utilsigtede konsekvenser for det lokale arbejde i netværk omkring
institutionerne.
For det første er der med forældrerådene skabt et nyt forum, som skal favne alle tilbuddene, og som
har et begrænset antal medlemmer fra de enkelte tilbud – oftest med samme antal repræsentanter
fra skole, SFO og dagtilbud. Det kan være en udfordring for disse nye forældreråd at skabe tilbud,
som favner alle børn, da der er stor aldersvariation i målgruppen. Samtidig giver enkelte udtryk for,
at strukturen med få deltagere fra hvert tilbud giver en mindre grad af forældreinvolvering end
tidligere, hvor der var flere skolerepræsentanter, der deltog.
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LIgeledes har det lavere antal forældre, der er engagerede i forældrerådene end tidligere, en
betydning for, at der er færre til at løfte de praktiske opgaver, og det betyder, at det kan være
vanskeligt at lave samme aktiviteter som tidligere.

ER DE ØKONOMISKE BESPARELSER REALISERET?
Som led i strukturændringen blev det besluttet at gennemføre besparelser på skole- og
dagtilbudsområdet på i alt 18 mio. kr. Besparelserne var i det politiske beslutningsoplæg forudsat at
ske gennem:
•
•
•

En ændring af de nuværende ledelsesniveauer centralt og decentralt samt bedre udnyttelse
af de fysiske rammer – besparelse på sammenlagt 6 mio. kr.
Ensartet serviceniveau på skoler og dagtilbud – besparelse på 7 mio. kr.
Mulighed for tidligere indsats og derigennem faldende udgifter til specialindsatser – 3 mio.
kr.

Beskrivelsen af forudsætningerne og indholdet af de forskellige besparelsesinitiativer er beskrevet
relativt sparsomt. Det fremstår således ikke klart, hvad der præcist skulle gennemføres for at
realisere besparelserne. For eksempel vil en besparelse på ændrede ledelsesniveauer i
størrelsesordenen 4 mio. kr. svare til, at ~6 fulde lederstillinger skulle have været nedlagt3.
Heller ikke afdelingslederne er bekendte med, hvilke indsatser de var forventet at gøre for at
realisere besparelserne i deres afdeling. Særligt afdelingslederne på skolerne anfører, at de i stedet
har oplevet, at taksten pr. elev igennem de sidste år er blevet markant reduceret, og at det har
bidraget til at presse skolernes økonomi på en ikke uvæsentlig måde. Det indebærer, at i stedet for
konkrete – og målbare – besparelser har skolerne oplevet en budgetreduktion svarende til, at de skal
gennemføre generelle besparelser efter eget valg. På skolerne har det betydet, at de har valgt at
reducere de afsatte midler til blandt andet holddeling og særlige inklusionsindsatser betydeligt fra
2017.
Ifølge afdelingslederne betyder de reducerede rammer, at deres mulighed for at undervisningsdifferentiere eller arbejde intensivt med fx læsetræning for mindre grupper, er blevet små. Hvad
angår inklusion betyder det, at der i mindre grad er plads til at integrere elever med specialpædagiske eller socio/emotionelle udfordringer i almenundervisningen, idet disse ofte kræver tolærerordning eller på anden måde støtteordning. Det samme understøttes af repræsentanter for
skolebestyrelserne.
Afdelingsleder, skole: Alle holdtimer, alle inklusionsmidler er væk. Det der
med, at man kan arbejde med små hold, læseløft og alt sådan noget, det kan
vi ikke, fordi der er kun én voksen i klasserne. Sidste år, der kunne det lade sig
gøre, men i år har jeg skåret rigtig meget på almendelen.

3

Baseret på en samlet, gennemsnitsløn på ~550.000 og 100.000 i overhead-/fællesomkostninger
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Afdelingsleder, skole: Hvis man skulle tænke i inklusion, så ville det kræve, at
vi fik en bedre tildeling på almenmiljøet. Hvis vi kigger på udgiften pr. elev i
almenudnervisningen, så er den faldet til under landsgennemsnittet, hvor vi
tidligere var langt over landsgennemsnittet. Der havde vi lettere ved at lave
holdeling, små grupper, der var integreret... Når man ikke har de midler, så
bliver det bare sværere at være integreret i almenundervisningen

Konsekvensen af, at skolerne på almenområdet ikke har mulighed for at arbejde med holddeling, 2lærerordning mv., er, at de har sværere ved at rumme elever med særlige behov i den almindelige
undervisning. I stedet indstilles eleverne til specialtilbud, ikke mindst undervisning i de decentrale
specialklasser, der med sine små holdstørrelser er ’næste trin’ på indsatstrappen til at kunne rumme
elevernes behov.

Bestyrelsesmedlem: På Lolland opgav man ideen om inklusion. Der bliver færre
specialpædagogiske elever, der forsøges inkluderet i undervisningen.

Dette mønster understøttes af, at der i den valgte visitationsmodel og økonomiske tildelingsmodel,
der er besluttet i Lolland Kommune, ikke gøres brug af økonomiske incitamenter til at holde
eleverne i almen-klasserne, fx ved at en skole skal ’betale’ et beløb for en specialundervisningsplads
(en såkaldt decentral finansieringsmodel).
En undersøgelse af den økonomiske styring af specialområdet i folkeskolen foretaget i 6 kommuner
peger på, at flere kommuner arbejder med decentrale finansieringsmodeller, og at fordelene ved at
anvende en sådan model overstiger ulemperne4. Ud fra et styringsmæssigt perspektiv giver det
således mening, at skolerne (med)finansierer udgiften til de elever, de indstiller til specialundervisning, om end det naturligvis kan diskuteres, hvor meget skolerne skal betale for eleven. Og
en forudsætning for modellerne er også, at skolerne har et budget af en størrelse, der kan rumme
denne betaling, herunder at der i skolernes økonomi er taget højde for de rammevilkår, som har
betydning for andelen af børn, der henvises til specialundervisning.
Guldborgsund Kommune har til sammenligning igennem en årrække arbejdet med en decentral
finansieringsmodel, hvor skolerne betaler en andel af udgiften til de elever, de indstiller til
specialundervisning. Til skolerne fordeles således en pulje til inklusionsindsatser mv., som de kan
anvende til at inkludere elever selv – eller finansiere evt. elever, som måtte blive indstillet til
decentrale (og visse centrale) specialtilbud.

4

Viden til Velfærd: Specialundervisning i Folkeskolen. Inspiration til den økonomiske styring, 2018
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I Lolland Kommune oplever skolerne ikke at have muligheden for at forsøge sig med
inklusionsindsatser i forhold til at beholde elever i almen-området på grund af de nuværende
budgetter. Ligeledes har de ikke noget økonomisk incitament til det samme, og begge disse forhold
må anses for at være en del af forklaringen på, at Lolland Kommune igennem de seneste år har
oplevet en markant stigning i antal elever visiteret til specialtilbud med deraf følgende øgede
udgifter til specialundervisning. Samlet set bidrager dette til en substitutionseffekt, hvor faldende
budgetter på almenområdet omsætter sig til stigende udgifter til specialundervisning, hvorved den
samlede nettoeffekt af besparelserne bliver tæt på udlignet.

5.6.1 Opsamling – er de økonomiske besparelser realiseret?
Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt de økonomiske besparelser er realiseret, er ikke entydigt. På den
ene side er udgifterne til almenområdet faldet med godt 16 mio. kr. Det taler for, at der er
gennemført besparelser på skolerne. På den anden side opvejes besparelsen næsten fuldstændigt af
i særdeleshed stigende udgifter til specialundervisnings-området og i mindre grad en stigning i
fællesudgifter til skole- og dagtilbud. På området samlet set kan man derfor ikke tale om, at de
økonomiske besparelser er realiseret. I stedet ses der at være en sket en substitutionseffekt mellem
almen-området og specialundervisning (decentrale og centrale tilbud), hvor udgifterne er flyttet fra
den ene ’kasse’ til den anden. En vedvarende, økonomisk besparelse 18 mio. kr. kan således ikke
siges at være realiseret, når man ser på det samlede skole- og dagtilbudsområde.
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6. VURDERING AF ØVRIGE EFFEKTER
I tillæg til de ønskede effekter har den ændrede struktur medført en række andre effekter eller
udfordringer, som påpeget af flere interviewpersoner. Det gælder fx i forhold til en ændret rolle for
forældrebestyrelserne, udfordret økonomisk bæredygtighed samt uklarhed omkring roller og ansvar
i den nye struktur. I dette afsnit belyses disse effekter og udfordringer nærmere.

ÆNDRET FORÆLDREINDFLYDELSE – TIL DET VÆRRE
I forbindelse med strukturændringen blev forældrebestyrelserne tilknyttet distriktsniveauet og
dækker således ~5-8 afdelinger i hvert distrikt afhængigt af, om det er skole- eller
dagtilbudsbestyrelsen. I ”Kloge investeringer” blev et stærkt forældresamarbejde netop fremhævet
som afgørende for skole-/dagtilbudsstrukturen, og i den nye struktur var det derfor vigtigt at sikre,
at bestyrelserne blev suppleret af en inddragelse omkring de enkelte afdelinger i form af lokale
forældreråd. Det er således væsentligt at se på, hvordan dette samarbejde fungerer i den nye
struktur.
Overordnet set vurderer forældrerepræsentanterne, at der med strukturændringen er sket en
forholdsvis markant ændring i bestyrelsernes rolle og ledelsesrum. Særligt forældrebestyrelserne på
skoleområdet oplever ændringerne som negative, mens forældrebestyrelserne på
dagtilbudsområdet er mere neutrale i deres vurdering af den nye struktur.
Først og fremmest peger repræsentanter for forældrebestyrelserne på, at det er vanskeligt for en
bestyrelse at rumme så mange afdelinger, som de gør i dag, og at de heller ikke i alle tilfælde er det,
de enkelte bestyrelsesmedlemmer brænder for. Flere fremhæver således, at de primært har en
interesse i den skole eller dagtilbud, hvor deres eget barn går. De mener således, at de er kommet
for på lang afstand af den afdeling, som er relevant for dem, og de oplever, at de i
bestyrelsesarbejdet skal forholde sig til afdelinger, som de ikke kender, og at det gør det vanskeligt
for dem at træffe gode beslutninger.
Bestyrelsesmedlem: Vi skal ifølge loven lede en skole – men i praksis, leder vi ikke
en skole. Et eksempel er pengene: Vores diskussion omkring fx økonomi kommer
til at ligne det, der sker i en kommunalbestyrelse. Når vi taler om økonomi, så
bliver det på et overordnet plan – fordi ingen sidder med den lokale viden til at
sige ”Måske kan vi droppe pedellen?”

Enkelte bestyrelsesmedlemmer kan dog se en pointe i, at forældrebestyrelsen skal favne flere
afdelinger, og at det er sundt, at tage et helikopterblik på det samlede distrikt på tværs af afdelinger.
Men helt overvejende er meldingen fra forældrebestyrelserne, at det er den lokale afdeling(er), man
brænder for, og flere peger på de mange tidligere bestyrelsesmedlemmer, der valgte at stoppe i
forbindelse med strukturændringen, som bevis på, at der ikke er den samme interesse for en
35

UDKAST

’distriktsforældrebestyrelse’ som for forældrebestyrelser, der ligger tættere på de enkelte
afdelinger.
Bestyrelsesmedlem: I den gamle struktur, der havde vi en stor byskole og nogle
små landsbysatelliter. Bestyrelsen havde en helt naturlig rolle, med et helt
naturligt center… Vores gamle bestyrelse sagde op - de var kede af, at det var
spredt ud over det hele.

Også afdelingslederne peger på, at de føler sig afkoblet fra forældrebestyrelserne, og at de derfor
ikke får den samme grad af forældreinvolvering og -sparring som tidligere.
Afdelingsleder, skole: Afstanden til skolebestyrelsen er blevet rigtig lang. Vi kan
næsten ikke overtale nogle til at deltage. De sidder og forholder sig til
overordnede principper – for eksempel principper om man må forlade skolen i
skoletiden, lejrskoleprincipper, mobilpolitikker. Og det er kommet meget langt
væk. Det er også kommet langt væk fra os - vi sidder ikke i det. Vi bliver inviteret,
når de holder møde på vores afdeling…
Afdelingsleder, skole: … Ja, inviteret til at være med de første 10 minutter, hvor
vi giver en status på afdelingen, og hvad vi tænker, der rører på sig... Men i bund
og grund de første 10 minutter eller kvarter, og så bliver vi bedt om at gå. Og så
ved vi ikke hvad de diskuterer.

De lokale forældreråd var tiltænkt at udfylde rollen som lokale forældrerepræsentanter – men uden
det formelle ansvar, som forældrebestyrelser har i henhold til hhv. Folkeskolelovens § 42-44 og
Dagtilbudslovens § 14-16. I praksis er der dog varierende erfaring med brug af de lokale forældreråd
- særligt som følge af, at det aldrig har klart fremstået, hvad forældrerådenes rolle og mandat er. Der
har derfor udviklet sig en varierende praksis omkring hvordan forældrerådene bruges – både mellem
de to distrikter og mellem afdelinger.
I Distrikt Vest oplever forældrerådene, at skole- og dagtilbudsbestyrelserne bruger forældrerådene
minimalt, og de mødes således kun ~4 gange årligt. Der er også her en oplevelse af, at det er
vanskeligt at tiltrække forældre til at engagere sig i forældrerådene. Derimod mødes forældrerådene
i Distrikt Øst oftere - ~8-10 gange årligt – og altid forud for bestyrelsesmøderne, så de har mulighed
for at give deres input til bestyrelsesmedlemmerne. I Øst har man heller ikke på samme måde
problemer med at finde villige medlemmer til forældrerådende.
Blandt afdelingslederne er man egentlig godt tilfredse med forældrerådenes engagement. Der er
enkelte steder udfordringer med at rekruttere repræsentanter, men oplevelsen er, at når forældre
melder sig, så er de engagerede. Dog fremhæver flere, at det er utydeligt, præcis hvad
forældrerådene skal bidrage med. Af nogle afdelingsledere opfattes de mest som ’festudvalg’, imens
andre bruger forældrerådene som de brugte den tidligere bestyrelse – og fx beder dem om at
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forholde sig til udvalgte økonomiske og skolepolitiske spørgsmål. Men alt i alt betyder det, at
forældrerådenes funktioner ender med at blive personbårne og afhængige af, hvad den lokale
afdelingsledelse vælger at bruge dem til.
Afdelingsleder, dagtilbud: Jeg bruger mit forældreråd som den gamle bestyrelse,
for det synes jeg giver værdi. Selvfølgelig har de ikke beslutningskompetencer ift.
budgetter - men jeg forsøger at skabe en debat om det væsentlige. Det var lidt
tænkt som et festudvalg - det kan jeg overhovedet ikke få øje på. Vi forholder os
til det hele. Og så fodrer de bestyrelsen med input.

Endelig fremhæver flere af bestyrelsesmedlemmerne, at det også for dem gælder, at der hersker
uklarhed over rollerne i den nye struktur – både hvad angår bestyrelserne og forældreråd og hvad
angår distriktsledelser og afdelingsledelser.
Et konkret eksempel er i forhold til budgetdiskussioner, hvor oplevelsen er, at afdelingernes
selvstændige budgetansvar er med til at skabe barrierer imod, at man i praksis kan opfatte distriktet
som én fælles skole, som man er ansvarlig bestyrelse for. Det ses fx i forhold til muligheden for at
flytte ressourcer rundt mellem afdelinger, hvilket ikke kan lade sig gøre fordi ’de er de enkelte
afdelingers’. Hvorvidt dette forhold i øvrigt er i overensstemmelse med intentionerne i
Folkeskolelovens og Dagtilbudslovens bestemmelser omkring forældreindflydelse kunne være værd
at undersøge nærmere, da en væsentlig del af budgetansvaret ligger uden for
forældrebestyrelsernes kompetenceområde.
Bestyrelsesmedlem: Det [adgang til IT) afslører jo også, at det ikke er én samlet
skole. Man kan ikke tage Ipads fra en skole over til en anden – man kan ikke flytte
ressourcerne rundt mellem afdelingerne. Det er den enkelte afdelingsleders.

Tilsvarende gælder det, at der hersker usikkerhed om, hvornår en problemstilling rejst af bestyrelsen
skal rettes til afdelingslederne eller distriktslederne, herunder hvem man som bestyrelsesmedlem
skal gå til med forskellige spørgsmål eller problemer, og hvem i ledelseslagene der i sidste ende har
ansvaret for at handle på bestyrelsens anmodninger.
Bestyrelsesmedlem: Der er en meget lang kommandovej, der forgrener sig på en
byzantinsk måde.
Bestyrelsesmedlem: Som forældre er man i ping-pong. Hvis du går til
afdelingslederen siger vedkommende, at det er de rammer, han/hun har. Hvis du
går til distriktschefen, så siger vedkommende, at du skal gå til afdelingslederen.

Samlet set oplever de fleste bestyrelsesmedlemmer, at der er blevet meget langt mellem den
afdeling, som han eller hun er interesseret i, og den fælles bestyrelse på distriktsniveau. Tilsvarende
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gør det decentrale budgetansvar det svært for bestyrelserne at kunne bidrage kvalificeret til de
økonomiske prioriteringer på de enkelte afdelinger.
En del af de udfordringer, der opleves, stammer dog også fra uklarhed over roller og ansvar, og dette
vil kunne løses ved at få entydigt fastlagt og kommunikeret, hvad der er bestyrelsens ansvar,
forældrerådenes ansvar og distrikts- og afdelingsledelsernes ansvar. Dette vil også afhjælpe
problemerne med den store variation mellem både distrikter og afdelinger i forhold til, hvordan man
bedst muligt udnytter de engagerede forældrerepræsentanter, der stiller op for at bidrage til deres
børns dagtilbud og skoler. Samlet set vil dette dog ikke rette op på forældrenes oplevede behov for
nærhed til deres ’egen’ afdeling.

UDFORDRET ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
For at sikre øget selvbestemmelse og ansvarlighed på de enkelte matrikler blev der med Kloge
Investeringer indført en model, hvor pengene i langt højere grad skulle gå direkte til de enkelte
afdelinger. Her blev der afsat mindre, fælles puljer på distriktsniveau, mens størstedelen af
afdelingernes økonomi blev fordelt til disse. Samtidig blev der dog indført en mere centraliseret
styring af nogle af de administrative forhold, fx bygningsdrift og -vedligeholdelse.
Tildelingsmodellen blev som udgangspunkt udarbejdet således, at afdelingernes økonomi som
udgangspunkt blev tildelt pr. elev, dvs. en meget aktivitetsafhængig økonomitildeling, der primært
tilgodeså afdelinger med høj klassekvotient/normering (primært de store afdelinger). Denne er
efterfølgende revideret, så tildelingsmodellen i dag giver et aftagende grundtilskud til afdelinger
med et vist antal elever eller derunder.
Mens distriktsledelsen har et generelt økonomisk ansvar for aktiviteterne i distriktet, har
afdelingerne ifølge ressourcetildelingsmodellen selv mulighed for at navigere indenfor størstedelen
af budgettet. De har således i vid udstrækning selvstændig kompetence til at råde over den
økonomiske ramme i forhold til at løse deres opgaver.
Det reelle økonomiske ansvar bliver dog problemstiseret af flere afdelingsledere. Det skyldes for det
første udfordringer med de generelle, økonomiske rammer, der som ovenfor nævnt opleves som
meget restriktive for skolerne, og de budgetposter, som lederne har ansvar for. For det andet
skyldes det, at der indtil for nylig ikke har været den administrative understøttelse i form af
budgetopfølgninger mv., der er helt centralt for at kunne disponere over økonomien på en afdeling.

6.2.1 Snævre, økonomiske rammer
Som nævnt ovenfor opleves de økonomiske rammer som meget pressede – særligt på
skoleafdelingerne. Afdelingslederne oplever således at have meget begrænsede midler, og de
midler, de har er nødvendige at allokere til undervisning alene for at kunne have et tilstrækkeligt
timetal i forhold til kravene i Folkeskoleloven.
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De snævre økonomiske rammer gør også, at spørgsmålet om økonomisk bæredygtighed kommer op
i interviewene. Oplevelsen er, at de penge, der går til at opretholde de små afdelinger, kunne
komme de andre enheder til gode. Af flere interviewpersoner bliver der stillet spørgsmålstegn ved
bæredygtigheden af særligt de mindre afdelinger på landet med Dannelunde som det hyppigst
nævnte eksempel.
Afdelingsleder, skole: Vi har jo en afdeling ude i Dannelunde, hvor der er 64
elever, som af en eller anden grund bliver ved med at blive opretholdt og
åbenbart er bæredygtige, men den trækker jo ressourcer fra os andre, og det
synes jeg er problematisk, fordi vi hele tiden skal spare, spare, spare. Og alligevel,
så beholder man sådan en afdeling, som bestemt ikke er bæredygtig.

Hvis man ser på tallene for de enkelte skolers budget pr. elev, understøtter dette, at opretholdelsen
af tilbud med få elever er relativt dyrt. Den dyreste skoleafdeling i Lolland Kommune, Dannelunde,
er således næsten 60% dyrere end gennemsnittet af de resterende afdelinger med 0.-6. klasse, jf.
figur 11. Tilsvarende er Ravnsborg ~25% dyrere for udskoling end de øvrige skoleafdelinger.
Figur 11: Budget pr. elev (2018/19)

* Gennemsnit beregnet af alle skoler, ekskl. dyreste afdeling
Kilde: Lolland Kommune: Ressourceplanlægning skoler 2019/20

Afdelingernes snævre, økonomiske rammer hænger også sammen med, at der med
strukturændringen er sket en opsplitning, hvor nogle budgetposter er flyttet til andre niveauer eller
forvaltninger. I tillæg til relativt små afdelinger er der således heller ikke det samlede
budgetmæssige råderum, som kunne give rum til prioritering.
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Afdelingsleder, skole: Der er fra starten af sat for lidt penge af til vikarer, så vi
overskrider vikarbudgettet med mange procent. Og vi kan jo ikke lade være med
at hyre vikarer. Især, når vi ikke har holdtimer. Eller tolærerordninger eller sådan
noget. Så når der er en, der er på kursus eller en, der er syg, så skal der været en
vikar. Og det har man ligesom ikke rigtig taget højde for.

Det hyppigst nævnte eksempel er, at budgettet for skolernes renovering og vedligeholdelse er
overført til en central forvaltning, og således ligger udenfor afdelingernes råderum. Selv om det ud
fra et bygningsvedligeholdelsesmæssigt synspunkt kan give god mening at have en sådan
konstruktion, opleves det af afdelingslederne som begrænsende – og enkelte eksempler bliver
nævnt om lokaler, der bliver renoveret, selv om de ikke længere er i brug på skolen, hvilket af
afdelingsledere og forældrebestyrelser opleves som spild.

6.2.2 Manglende administrativ understøttelse og interesse
Et forhold, som mange af ledelserne peger på, har vanskeliggjort den økonomiske styring siden
strukturændringen, er, at på grund af opdateringen af de administrative systemer til den nye
struktur, har afdelingslederne ikke haft adgang til at kunne følge deres budget og forbrug, siden
omstruktureringen trådte i kraft. Den praktiske udfordring i dette skyldes vanskeligheder med at
håndtere overgangen fra de tidligere hhv. tre og fire til nuværende to distrikter, som økonomien nu
er knyttet an på.
Afdelingsleder, skole: Det har været en kæmpe udfordring her i starten af i år og
hele sidste år, at man ikke har kunnet kigge ind i økonomien, og ikke kunne stole
på, hvad der stod. Fordi man gik fra at være fire skoler, og det kommunale
regnesystem kunne slet ikke klare det.

Det har betydet, at afdelingslederne har haft vanskeligt ved at handle selvstændigt i forhold til deres
budgetter, da der har manglet retvisende økonomital for deres hidtidige forbrug. Den manglende
understøttelse betyder, at flere afdelingsledere har måttet rette sig imod driftsledelsen for
derigennem at prøve at følge med i den økonomiske rammeoverholdelse, hvilket gør, at de ikke har
en oplevelse af en reel decentralisering af de økonomiske kompetencer.
Dette forhold i tillæg til, at lederne i den nye struktur har fået tildelt en for fleres vedkommende
uvant beslutningskompetence til en samlet afdelingsøkonomi, kan have bidraget til noget af det
pres, som særligt skolelederne har oplevet de sidste to år. Dette understøttes af, at mange af
afdelingslederne beretter, at deres primære ledelsesinteresse ligger i det pædagogiske og faglige, og
ikke det økonomiske og administrative.
Også den sideordnede ledelse på mange af afdelingerne med adskilte budgetter kan give
udfordringer. Således oplever nogle ledere, at de er nødt til at ’sælge’ deres ressourcer til hinanden,
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fx i form af SFO-pædagoger, for at kunne få den enkeltes budget til at hænge sammen. Og det
forudsætter naturligvis, at den anden leder står klar som ’køber’. Denne svære rolle/ansvarsfordeling kommer vi nærmere ind på i afsnittet nedenfor.
Endelig fremhæves nogle mindre forhold, der også vanskeliggør ledernes disponering af økonomien.
For dagtilbud gælder det blandt andet, at de føler sig udfordret af, at deres økonomi blev fastlagt en
gang årligt (sommerferie til sommerferie), mens de oplevede at børnetallet kunne svinge fra måned
til måned eller i hvert fald inden for halvår, fx i tilfælde af til- eller fraflytning. Tilsvarende gælder, at
tildelingen af budget til personale sker med udgangspunkt i de enkelte faggruppers gennemsnitsløn.
Afdelingerne er således sårbare, hvis deres personales faktiske lønniveau ligger over
gennemsnitslønnen for de enkelte faggrupper, og det giver dem en udfordring i budgetlægningen.
Afslutningsvis skal bemærkes, at de fleste af de forhold, der fremhæves omkring manglende
administrativ understøttelse i vidt omfang omhandler manglende implementering – og det har
derfor ikke nødvendigvis noget at gøre med den valgte struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

UKLARHED OM ROLLER OG ANSVAR
Et forhold, som går igen i alle interview med forældrerepræsentanter og afdelingsledere, er uklarhed
omkring roller og ansvar i den nye struktur. Det gælder alle niveauer – afdelinger kontra distrikter;
mellem sideordnede ledere inden for en afdeling, og for de forskellige støttefunktioner, fx Den
Understøttende Enhed, staben mv.
Flere afdelingslederne fremhæver, at de oplever stor uklarhed i forhold til deres rolle i
ledelseshierarkiet. De har vanskeligt ved at vurdere, hvornår distriktsledelsen skal involveres, dvs. i
forhold til niveauet af beslutninger. Samtidig føler de sig afkoblet fra forældrebestyrelserne, selv om
afdelingslederne formelt set har både fagligt og administrativt ledelsesansvar. Samlet set oplever
afdelingslederne således at deres rolle på en og samme gang har det meste af indholdet som en
’reel’ skoleleder-stilling, mens den formelt er på niveau med en afdelingsskoleleder.
Afdelingsleder, skole: Jeg tænker at det ville være rigtig godt, hvis vi får legal
beslutningskraft, ude hvor vi allerede gør det. For vi handler faktisk herude
allerede som om, vi var skoleledere - som om vi var selvstændige skoler. Og det
ville være rart, hvis det blev anerkendt, og man sagde, at vi går tilbage... Så er jeg
sådan set ligeglad med om man er en eller to skoler. Hvis man rent faktisk fik
magten tilbage og sagde: det her bliver selvstændige skoler. Jeg er lige nu
afdelingskoleleder, men jeg træffer beslutninger, som skulle træffes af
skolelederen

Enkelte afdelingsledere nævner også, at det er uklart, hvem der ’taler på vegne af henholdsvis skoler
og dagtilbud’ i Lolland Kommune, når der i strukturen er to sideordnede distriktsledere. Dette
gælder selv om hver af de to distriktsledere formelt set er tilknyttet hver sin fagsøjle, dvs. den ene til
dagtilbud og den anden til skoleområdet, men i praksis opleves der ikke at være én, der taler på
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vegne af fx dagtilbud for kommunen som helhed. Denne uklarhed kan også opleves fra politisk hold,
hvor det kan opleves som vanskeligt at håndtere en ansvarsfordeling, der favner to sidestillede
ledere. Det skal dog her nævnes, at distriktslederrollen favner meget bredt – fra at varetage det
overordnede ansvar for distriktets samlede drift og ledelse af afdelingsledere, der som nævnt
ovenfor er udfordret på en række områder og derfor har behov for tæt ledelsessparring, til
strategisk ledelse og udvikling af skole- og dagtilbudsområdet, herunder sikre god og rettidig
betjening af Børne- og skoleudvalget.
Forældrerådene og skolebestyrelsernes arbejde er ligeledes præget af stor uklarhed, da der ikke er
blevet fremlagt klare beskrivelser af de forskellige organers roller. Særligt forældrerådene har
oplevet det som en udfordring, at de selv har skullet opfinde deres funktion, og at der ikke har været
nogen støtte fra forvaltningen til at definere dette.
Blandt bestyrelserne er der i højere grad en forståelse for rollerne, men der er samtidig en udpræget
utilfredshed med, at man ikke beskæftiger sig mere med det indholdsmæssige i børnenes dagtilbud
og skole, hvilket er deres primære interesse. I stedet opleves det som et system, hvor særligt
skolebestyrelserne oplever, at de bliver ekskluderet fra væsentlige beslutninger om ansættelser,
økonomi o.l., som de mener, de burde have indblik i.
I forhold til roller og ansvar på de enkelte afdelinger med sideordnede ledere er disse formelt set
lige, om end den ene er udpeget som ’ordførende’. Lederne har hver især ansvar for egen del af en
skoles/dagtilbud budget, som kan være meget afhængigt af budgettet for deres lederpendant(er) på
afdelingen. Dette kan potentielt føre til uensartet praksis på samme matrikel, herunder risiko for
suboptimering af eget budgetområde på bekostning af den samlede afdeling. Når det ikke opleves at
være et problem i praksis, skyldes det mere, at afdelingslederne i den nuværende struktur har
formået at samarbejde, men dette er personafhængigt, og ikke understøttet i form af en egentlig
’øverste’ lederrolle. Der er således en risiko for, at hvis en ledelse udvikler samarbejdsproblemer, så
er det først sent i forløbet, at det bliver en sag for distriktsledelsen, og at de får mulighed for at
skride ind.
Endelig opleves der uklarhed omkring rollen for Den Understøttende Enhed og til en vis grad
konsulenterne i staben. Uklarheden er blandt andet opstået på baggrund af den forandring af det
pædagogiske arbejde, der som beskrevet ovenfor, er gået fra at deltage i det pædagogiske arbejde
på fx det enkelte dagtilbud til at være pædagogisk konsulent, der sparrer med det pædagogiske
personale på stedet. De opleves derfor ikke længere som en ekstra ressource, men medfører i
stedet, at det er nødvendigt at allokkere andre medarbejderressourcer til at være i dialog med dem
og at følge op på de indsatser, de planlægger. Samlet set opleves denne udvikling at have stor
betydning for dagtilbudenes normering.
Ligesom med den manglende administrative understøttelse omhandler den manglende klarhed om
roller og ansvar kun i mindre grad den valgte struktur og i højere grad en mangel på
implementeringsgreb, hvorved roller og ansvar blev klarlagt og kommunikeret i forlængelse af
strukturændringen.
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7. SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER
Samlet set er det vores vurdering, at målene med strukturændringen i 2017 i de fleste tilfælde ikke
er nået. Undtagelsen er omkring bedre overgange mellem dagtilbud og skoler, hvor det er vores
vurdering, at der i den nye struktur er sket en forbedring af samarbejdet og flow mellem dagtilbud
og skoler – omend der fortsat kan tages initiativer til at forbedre disse resultater endnu mere. Men
alt i alt er der sket en positiv udvikling over de seneste to år på dette område.
Når det er sagt, så er det også vores vurdering, at den primære årsag til at effekterne endnu ikke er
opnået kan tilskrives manglende understøttelse i implementeringen. Det drejer sig blandt andet om
manglende klarhed over hvilke konkrete tiltag, der skulle til for at opnå effekterne, tydelige rolle- og
ansvarsbeskrivelser, administrativ understøttelse mv. Det gælder i særlig grad i forhold til ønsket om
at skabe lokale samlingspunkter, og det gælder også i nogen udstrækning i ønsket om en nemmere
adgang til specialiserede ressourcer, hvor der i særlig grad er behov for tydelighed i rolle- og
ansvarsfordelingen og eksempelvis procesbeskrivelser, når disse varetages af en enhed uden for
skole- og dagtilbudsområdet.
På en række andre områder er det vores vurdering, at der er elementer i den nuværende struktur,
som giver udfordringer og udgør barrierer for at opnå de ønskede effekter. Det drejer sig bl.a. om,
at:
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•

Den faglige bæredygtighed er udfordret på særligt de små afdelinger, hvor lederne oplever
at bruge en (relativt) stor del af deres tid på administration frem for faglig ledelse.
Tilsvarende er de faglige fællesskaber på de mindre afdelinger ikke udpræget stærke, og
forsøgene på at skabe fagnetværk på tværs af afdelinger har ikke været en succes.
Vanskeligheden ved at rekruttere - i mindre omfang medarbejdere og i større omfang ledere
- vurderer vi også har delvist sammenhæng med strukturen, særligt i forhold til de små
faglige miljøer, som er noget af det, vi fra andre undersøgelser ved har betydning, når ledige
søger job. For lederne kommer i tillæg hertil en oplevelse af diskrepans mellem
stillingsniveau og det reelle indhold i stillingen i forhold til et stort budgetansvar men
manglende adgang til forældrebestyrelse.

•

Den økonomiske bæredygtighed er udfordret. De snævre økonomiske rammer på særligt
almenområdet og rådigheden over relativt små budgetter medvirker til at presse lærere og
skoleledere – og koblet med manglende mulighed for og incitament til at gennemføre
inklusionsindsatser har det ført til en substitutionseffekt, hvor børn indstilles og visiteres til
specialtilbud, fordi der ikke længere er ressourcer til at bibeholde dem i almen-klasser. Dette
indebærer også, at udgifterne til skoleområdet må siges at være nogenlunde konstante –
selv om der på almenområdet er gennemført besparelser i tilnærmelsesvis det omfang, der
var forudsat, er disse i stedet omsat til øgede udgifter til specialområdet.
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•

De specialiserede forløb er ressourcekrævende. De specialiserede forløb, eksempelvis
Familiedialogen, opleves at kræve mange ressourcer af både skoler og dagtilbud. Det samme
gør sig gældende i forhold til den ændrede rolle, som særligt dagtilbuddene oplever, de
pædagogiske konsulenter nu indtager, hvor de er gået fra at arbejde med børnene til at
indtage en rådgivende funktion i forhold til personalet. I kombination med snævre
økonomiske rammer udgør dette samlet set en ekstra belastning på skoler og dagtilbud.

•

Lederne er under pres. Lederne har igennem de sidste to år været under pres både i forhold
til budgetter (og budgetsikkerhed) og i forhold til at balancere mellem faglig ledelse,
administrativ ledelse – og for en dels vedkommende også tid på ’gulvet’. Mange har fortalt
om at højt arbejdspres, der nok kan gå kortvarigt, men som ikke i længden kan bære.
Uklarhed omkring ens lederrolle og ansvar bidrager naturligvis også til dette pres; dette er
kun i mindre grad relateret til strukturen og i større grad relateret til manglende
implementeringsunderstøttelse.

•

Forældreindflydelsen opleves utilfredsstillende. Størsteparten af forældrene i
forældrebestyrelserne synes, at afstanden mellem den afdeling, som de reelt har interesse i,
og den bestyrelse, som de deltager i, er blevet for stor. De får ikke tilstrækkelig indflydelse
på deres ’egen’ institution og føler sig ude af stand til at træffe kvalificerede beslutninger om
de andre afdelinger. Kun få nævner det som et positivt forhold, at bestyrelserne favner
mange afdelinger og ser, at der er synergi i det. De lokale forældreråd, som skulle sikre
koblingen mellem den enkelte afdeling og dens forældre, indtager meget forskelligartede
roller – fra at tilnærme sig en form for bestyrelse til alene at agere ’festudvalg’.

Baseret på ovenstående er det vores overordnede anbefaling, at Lolland Kommune genovervejer
den nuværende struktur på en række områder:
a. Justerer på afdelingernes størrelse, således at afdelingerne som administrativ enhed
fremadrettet får et fagligt og økonomisk råderum, der muliggør prioritering og fleksibel
anvendelse af ressourcer, og som mindsker sårbarheden overfor uforudsete udgifter,
nedgang i elevtal mv. Større afdelinger vil også give mulighed for fuldtidsdedikeret ledelse på
hver afdeling.
b. Etablerer en entydig ledelse af hver afdeling, og sikrer klare referencelinjer og rolle- og
ansvarsfordeling på alle ledelsesniveauer, og herigennem øger attraktiviteten af
lederstillingerne indenfor både skole og dagtilbud.
c. Muliggør reel forældreindflydelse ved at tilknytte bestyrelser til de enkelte afdelinger.
Endelig er det vores anbefaling, at rolle- og ansvarsfordelingen mellem særligt Den Understøttende
Enhed og skole- og dagtilbudsafdelingerne tydeliggøres og kommunikeres klart til alle parter, inkl.
forventninger til arbejdsform, arbejdsprocesser etc. Det kan bidrage til at fjerne noget af den
uklarhed, som flere afdelingsledere oplever – også selv om man måtte fx fastholde, at USEressourcer fortsat skal være støtte til personale og ikke støtte til børn.
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