Program for møde i KL’s netværk for kommunale konsulenter på dagtilbuds- og skoleområdet den 9. juni
2022
På netværksmødet sætter vi fokus den lokale dialog om kvalitetsudvikling i spændet mellem kommunal og decentral styring.
Kommende velfærdsaftaler for alle kommuner, skoleudviklingssamtaler i stedet for kvalitetsrapporter og nye rammer for tilsyn i dagtilbud. Det er bare
nogle af de tiltag, som skal reducere unødvendig central styring af dagtilbud
og skoler og fremme lokal dialog og samarbejde om at skabe dagtilbud og
skoler af høj kvalitet.
På mødet i netværket den 9. juni 2022 stiller vi skarpt på, hvad det politiske
fokus på frisættelse og lokal dialog om kvalitetsudvikling betyder for konsulentens rolle. Det gælder både i forhold til at understøtte decentrale ledere
og medarbejdere og i forhold til den politiske betjening, når kommunalbestyrelsen i endnu højere grad skal skabe rammer for tæt samarbejde lokalt.
Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense
Tid: Kl. 9-16
Program
Kl. 9.00

Ankomst og morgenmad

Kl. 09.30

Velkommen og nyt fra KL

Kl. 10.15

Oplægget diskuterer betingelserne for konsulentarbejde i
dag med det formål at styrke deltagernes refleksions- og
handlingskompetence i en kompleks kommunal kontekst
V./ Justine Pors, Associate professor CBS, PhD, Cand.soc
Justine gør os klogere på den nye frihedsdagsorden ved at se
den i lyset af tidligere forsøg på at skabe mere frihed i styringen af folkeskole og dagtilbud. Hermed kan vi sammen få udfoldet de udfordringer og dilemmaer frisættelsen kan føre med
sig, og drøfte hvad det betyder at få frihed til at skabe en
bedre folkeskole eller et bedre dagtilbud.
Oplægget giver begreber for den styringskompleksitet, som
danner rammerne for den kommunale konsulents arbejde, og
hvordan denne kompleksitet nogle gange kan komme til at
spænde ben for konsulentens handlemuligheder. I oplægget
sættes der derfor særligt fokus på konsulentrollen og de former for uformel ledelse, der må praktiseres, hvis arbejdet skal
lykkes.
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Oplægget danner afsæt for drøftelser og vidensdeling i netværksgrupper og plenum.
Kl. 11.45

Frokost

Kl. 12.30

Mere tid til kerneopgaven i Aalborg Kommune
V./ Rikke Lise Fromberg Beha, leder af Fagcenter Børn &
Unge – Dagtilbud, Aalborg Kommune
Byrådet i Aalborg Kommune vedtog den 17. januar 2022
”Mere tid til kerneopgaven”, hvilket medfører, at alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som ikke skaber
værdi for kerneopgaven på dagtilbudsområdet, ophæves den
1. juli 2022. Oplægget giver indblik i det politiske afsæt og processen på vej til at indfri den politiske vision.

Kl. 13.00

Børnenes Skole – Holbæk Kommunes velfærdsaftale på
folkeskoleområdet
V./ Christina Aalling Wolff, programleder, Holbæk Kommune
Holbæk Kommune har som en ud af to kommuner i Danmark
indgået en velfærdsaftale på folkeskoleområdet, så skolerne
frisættes fra kommunale og statslige regler på området. Programleder Christina Aalling Wolff fortæller om arbejdet med at
inddrage aktørerne omkring skolen i udviklingsprocessen og
lave forsøge med at tilrettelægge arbejdet i folkeskolen på
nye måder med afsæt i børnenes ønsker og behov.

Kl. 13.30

Walk & talk i mindre grupper

Kl. 14.10

Pause

Kl. 14.20

Frihed for hvem og hvad?
V. Maria Steno, politisk rådgiver, bestyrelsesmedlem i Komponent og tidligere lokalpolitiker
Kommunerne har i årevis efterspurgt mindre statslig styring og
været efter Folketinget for at lovgive på baggrund af enkeltsager. Men er lokalpolitikerne selv klar til at sætte skoler og dagtilbud fri? Ja – lyder svaret lige indtil enkeltsagen rammer forsiden på lokalavisen eller spreder sig på Facebook. Hvad betyder frisættelsen for politikerrollen i kommunerne, og hvordan
kan I som konsulenter understøtte nye roller for både flertallet
og oppositionen? Vi drøfter, hvordan konsulenter kan skabe
nye rum for politisk refleksion og handling, hvis både kommuner, skoler og dagtilbud bliver frisat.
Oplægget danner afsæt for drøftelser og videndeling i netværksgrupper og plenum.

Kl. 15.50

Afrunding og kommende møder

Kl. 16.00

Tak for i dag
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