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KOMMISSORIUM
Den politiske styregruppe for strukturdrøftelse på dagtilbuds- og skoleområdet
Baggrund
På baggrund af demografiske udfordringer på 0-18 års området, hvor børnetallet er faldet drastisk over de
seneste år, har Byrådet i juli 2015 besluttet at igangsætte en proces, der kan håndtere de afledte virkninger
heraf – såvel de faglige, økonomiske som lokale, herunder effekt for byer, by- og lokalsamfund.
På baggrund heraf har Byrådet godkendt en tids- og procesplan for strukturdrøftelserne. I forbindelse
hermed blev der nedsat en styregruppe for projektet bestående af Udvalget for Børn og Undervisning
suppleret med gruppeformændene. Formand for styregruppen er formanden for Udvalget for Børn og
Undervisning.
Rammen om dette arbejde er kommunens børne- og ungepolitik, skolevisionsstrategi og det fælles
børnesyn, se vedlagte bilag. Da der ikke er en aktuel visionsstrategi er der igangsat proces herfor med
afholdes af visionsworkshop den 5. oktober 2015. Visionsstrategien forventes at være færdig først i det nye
år.
Formål/mål
Den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur er under pres. Byrådet har i den forbindelse besluttet, at der
skal udarbejde et beslutningsgrundlag for vedtagelsen af en langsigtet plan for tilpasning af kapaciteten. Den
seneste udvikling har desværre kun aktualiseret behovet for en samlet plan for institutions- og
skoleområdet. Beslutningsgrundlaget skal inddrage såvel pædagogiske/faglige, sociale og økonomiske
konsekvenser samt de udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne. I konsekvens af det faldende
børnetal skal planerne for området indeholde forslag til opnåelse af driftsbesparelser samtidig med, at der
fortsat satses på kvalitet og bæredygtige sociale fællesskaber for børn og unge i kommunen.
Formålet med nedsættelse af styregruppen er ligeledes, at det sikres, at der er bred opbakning i Byrådet til
den kommende proces, hvor der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for en samlet plan for dagtilbuds- og
skoleområdet. Styregruppen er garant for, at Byrådet føler sig godt klædt på til at tage beslutning om
fremtidig struktur.
Opgaver og ansvarsområder
Styregruppen har følgende opgaver i ’projektets’ 3 faser:




Forfase (efteråret 2015):
o Udarbejder og godkender det overordnede kommissorium for arbejdet, der tilrettelægges
med bred inddragelse med mulighed for grundig debat og analyse af udfordringerne med
hensyn til vilkårene for børn og unges læring, trivsel & pædagogik/faglighed, økonomi samt
udvikling i landdistrikterne.
o Planlægning af 2 workshops for Byrådet vedr. data fra Varde Kommune og om faglig viden
om strukturer, økonomi og kvalitet på dagtilbud og skoleområdet.
Fase I og 2 (januar 2016 – oktober 2016):
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o
o

Styregruppen konkretiserer inddragelsen af interessenterne på dagtilbuds- og
skoleområdet.
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag: styregruppen nedsætter arbejdsgrupper, der har til
opgave at udarbejde forslag til struktur på 0-18 års-området. (Følgende parter forventes at
indgå: bestyrelser, dagtilbud (personalet), skoler (personalet), elevrådsrepræsentanter,
forvaltningen, Byrådet, Udviklingsrådene, partnerskabet Børn og Unge, Brugerpanelet på
børne-handicap-området m.v.).



Fase 3 (November 2016 – januar 2017):
o Der tilrettelægges en bred høringsproces med inddragelse af lokalsamfundets borgere



Beslutning: februar 2017:
o Byrådet tager beslutning om fremtidig struktur, hvor efter der er formel lovbestemt høring
i februar – april 2017 med endelig beslutning i maj 2017, således at økonomien ligger fast,
som forudsætning for budget 2018.

Processens faser fremgår grafisk afbildet i dok.nr. 125389-15.
Det betyder, at styregruppen skal udarbejde forslag om fremtidig:





struktur på dagtilbudsområdet
strutkur for grundskoleområdet (0.-6. klasse)
struktur for overbygningen (7.-9. klasse)
anvendelse af bygningsmassen

Styregruppen skal endvidere undervejs i processen give bud på, hvilket pædagogisk/fagligt og økonomisk
rationale, der skal opnås og hvordan. Endelig skal styregruppen give bud på, hvordan visionerne på skole- og
dagtilbudsområdet kan understøttes gennem ovennævnte tiltag. Byrådet skal undervejs i processen forholde
sig hertil.
Herudover har styregruppen til opgave at lave de nødvendige procesmæssige tilpasninger i projektet, som
vurderes nødvendige for at gennemføre dette. Styregruppen har ligeledes ansvar for at udarbejde forslag til
en proces, der sikrer en passende involvering af Byrådet og af interessenter på området.
Det er Byrådet, der træffer beslutninger vedr. strukturen.
Mødeafholdelse og funktionsperiode
Der udarbejdes mødekalender for styregruppen i en fast månedlig kadence. Møderne afpasses øvrige
aktiviteter i projektet. Der kan planlægges ad hoc-møder, hvis formanden vurderer, der bliver brug for det.
Styregruppens funktionsperiode er fra efteråret 2015 til foråret 2017.
Direktøren for Børn og Unge er tilforordnet gruppen, ligesom der er tilknyttet sekretærbistand.

