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Kommunaldirektøren
Forvaltningsdirektøren med ansvar for dagtilbud og folkeskolen

Dato: 23. juni 2017

KL indbyder til partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it
I den netop indgåede økonomiaftale for 2018, er regeringen og KL enige om,
at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene, og at vi skal have en moderne folkeskole med fokus på it. Kvaliteten i dagtilbud skal udvikles med afsæt i den
pædagogiske læreplan og meningsfuld dokumentation. It kommer til at spille
en afgørende rolle i denne udvikling. På folkeskoleområdet vil parterne med
afsæt i bl.a. det kommende forsøg med valgfag i teknologiforståelse samt erfaringer fra samarbejdet om it i folkeskolen følge udviklingen i de it-didaktiske kompetencer. Frem mod 2019 vil de undersøge, hvordan disse kompetencer fremadrettet styrkes bedst muligt. I samme periode undersøges, hvordan anvendelsen af it og digitale læringsressourcer i folkeskolen også fremadrettet kan videreudvikles. Kommunerne står derfor med en presserende
opgave for at få denne udvikling til at ske.
De kommende år bevæger vi os på mange måder ud i ukendt terræn. Først
og fremmest fordi den teknologiske udvikling og udbredelsen heraf til stadighed går hurtigere. Der er behov for at opstille ambitiøse målsætninger med
henblik på, at børn og unge opnår grundlæggende teknologiforståelse, itkompetencer og digital dannelse. Samtidig står kommunerne midt i anskaffelse og implementering af digitale platforme, og hvordan platforme og digitale læremidler og redskaber indgår i udviklingen af et kvalificeret dagtilbud
og en mere varieret og motiverende skoledag.
For at understøtte kommunernes arbejde med den digitale udvikling inviterer
KL alle kommuner til at indgå i et fælleskommunalt partnerskab. Det er afgørende, at politikere og forvaltningsledelse har fokus på den uforudsigelighed,
fremtiden bringer. Det indgår derfor i partnerskabet at få inspiration til og
sparre omkring denne problemstilling. Hvilke politiske målsætninger for udvikling af 0-18-årsområdet skal politikerne opstille, og hvilke strategiske tiltag
bør iværksættes?
Formål
Formålet med partnerskabet er at løfte i fællesskab og sikre sparring, videndeling og inspiration på tværs af kommunerne. Samtidig sikres tilgang til aktuel viden fra national og international forskning om den digitale udviklings
betydning for kerneopgaven på 0-18-års området.
Partnerskabet skal støtte kommunerne i at udvikle strategi på området med
henblik på at styrke læring, trivsel og udvikling på hele 0-18-årsområdet og
sikre et øget politisk fokus på it. De konkrete mål og succeskriterier aftales
kommunerne imellem i samarbejde med KL.
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Partnerskabets indhold
Partnerskabet retter sig mod fem indsatsområder: De politiske målsætninger, den kommunale forvaltning, ledere i skoler og dagtilbud, medarbejdere i
skoler og dagtilbud, og forældre til børn i skoler og dagtilbud. De fem indsatsområder er forankret i en politisk styregruppe, en udviklingsgruppe og
tre spor, som til sammen skal sikre en samlet og helhedsorienteret indsats.
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Da der samtidig er et partnerskab på dagtilbudsområdet, vil erfaringer derfra
blive inddraget i indeværende partnerskab.
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Partnerskabet indeholder fælles konferencer, seminarer og workshops. Der
dannes undervejs netværk med gensidige kommunebesøg for forvaltninger,
skole- og dagtilbudsledere og medarbejdere. KL arrangerer og faciliterer
konferencer, seminarer og workshops.
KL understøtter arbejdet i den politiske styregruppe, udviklingsgruppen og
de tre spor, ligesom der sikres sammenhæng til tilknyttede projekter og samarbejder samt ´Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud´. KL sikrer
endvidere opsamling og deling af viden fra partnerskabet.
I partnerskabet forventes samarbejde med COK, læringskonsulenter og professionshøjskolerne. Endvidere inddrages interessenter fra relevante faglig
organisationer løbende.
./.

I vedlagte bilag beskrives, baggrund, formål, indsatsområder og organisering. Der er ligeledes forslag til succeskriterier for partnerskabet.
Politisk aftale
Partnerskabet skal være forankret i en politisk aftale mellem de deltagende
kommuners kommunalbestyrelser og KL's bestyrelse. I aftalen konkretiseres
og fastlægges indhold, mål og succeskriterier i samarbejde mellem kommunerne og KL.
Som udgangspunkt for aftalen udarbejder den enkelte kommune en status,
der kan vise den enkelte kommunes profil på 0-18-årsområdet, når der sættes fokus på it samt forventninger til udbytte af partnerskabet.
Partnerskabet igangsættes med et opstartsseminar for forvaltningsledelserne i partnerskabskommunerne den 1. november 2017. Den politiske styregruppe mødes første gang primo 2018. De øvrige indsatsområder igangsættes løbende efter opstartsseminaret.
Tidsplan
Tidsplanen i 2017 frem til indgåelse af den politiske aftale om partnerskabet
og afholdes af opstartsseminar ser således ud:
30. august

Frist for tilkendegivelse af interesse

30.august –

Dialog mellem KL og kommunerne om ønsker til konkrete mål og succeskriterier for partnerskabet samt udarbejdelse af status

30. september
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30. september

1. november

Kommunalbestyrelserne har tiltrådt en politisk partnerskabsaftale
Opstartsseminar for forvaltningsrepræsentanter fra de
deltagende kommuner.

Pris
Prisen for deltagelse i partnerskabet er kr. 65.000 ekskl. moms pr. år i to år
fra ultimo 2017 til ultimo 2019. Dvs. i alt kr. 130.000.
Beløbet dækker partnerskabernes udgifter til tre konferencer, to-tre seminarer og tre workshopper. Endvidere indgår support i opbygningen af netværk
og gensidige kommunebesøg.
Fra hver kommune deltager en-to politikere, to-tre direktører og chefer, tre–
fem skole- og dagtilbudsledere, tre-fem medarbejdere og tre-fem deltagere
med professioner aftalt i partnerskabet
Tilmelding/framelding
Vi vil bede alle kommuner tilkendegive, om de er interesseret i at gå videre i
processen frem mod indgåelse af det politiske partnerskab. Tilkendegivelsen
foregår ved senest den 30. august 2017 at udfylde skemaet i dette link:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MQPJRPLY3KCN
Ved interessetilkendegivelse kontaktes I for dialog om det videre arbejde
med at definere og konkretisere indhold, mål og succeskriterier i partnerskabet.
Eventuelle spørgsmål til partnerskabet og tilmelding kan rettes til chefkonsulent Kirsten Jørgensen på krj@kl.dk / 3370 3731 eller konsulent
Bertram Voss på bevo@kl.dk / 3370 3039.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe
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