Update fra formanden
Maj 2018
Kære kollegaer
Så er første update fra den nye formand klar – på en solbeskinnet forårsdag 😊😊
Først; igen tak for tilliden til mig, der hviler et tungt pres på mine smalle skuldre efter de foregående formænd,
som har gjort det virkelig godt!

Den første tid:
Vi har afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor posterne kom på plads - referatet er udsendt til jer. I
bestyrelsen er vi enige om, at vi uddelegerer så meget som muligt i både bestyrelsen og til de øvrige
dagtilbudsledere i foreningen, da det skal være muligt at passe sit dagtilbudslederarbejde samtidig med, at
man sidder i bestyrelsen. Og naturligvis også for at udnytte det store engagement for at påvirke, som ligger hos
jer.
Allerede lige efter påske begyndte den nye hverdag med en noget mere fyldt mødekalender. De første 3 uger
var hæsblæsende, da kalenderinvitationerne begyndte at strømme ind.
Der er 3-4 store temaer som fylder lige nu:
Ny dagtilbudsreform og styrket læreplan:
DTLAa er repræsenteret i både arbejdsgruppe og følgegruppe. I arbejdsgruppen, som består af LU, de faglige
organisationer, områdechefer og DTLAa, har jeg allieret mig med Christian Thaarup, så vi er to der bidrager ind i
det spændende arbejde. Lige nu arbejdes der med pædagogisk grundlag og skabelon til pædagogisk læreplan,
og der er stor lydhørhed for vores bidrag. Udkastene behandles i en styregruppe, hvor vi er repræsenteret ved
Kristine Schroll, så vi har som dagtilbudsledere stor indflydelse på det arbejdsgrundlag, som kommer til at
forme dagtilbuddene i de kommende år.
Stærkere læringsfællesskaber (SLF):
Stærkere læringsfællesskaber har været i planlægningsfasen længe, og der er ’kickoff’ på indsatsen ved
lederkonferencen til efteråret. Tanken er at SLF til en vis grad samkøres med implementeringen af
dagtilbudsreformen og styrket læreplan på dagtilbudsområdet, da der er sammenlignelige visioner om en
højere grad af fælles faglig udvikling og refleksiv praksisfællesskaber i begge. Udfordringen for 0-6 årsområdet
er jo som bekendt, at A.P.Møller-fonden har doneret en sum penge til SLF på skoledelen, men ikke til os. Det
betyder, at der bliver kigget i alle afkroge for at finde økonomi til at vi kan få kompetenceudvikling til både SLF
og implementeringen af styrket læreplan ude i dagtilbuddene.
Lige nu er der opslået en stilling som projektleder for de kommende SLF konsulenter, så vi er godt i gang.
Planlægning af lederkonference til efteråret:
Her er arbejdet også godt i gang. Oplægsholdere er fundet til konferencen, og arbejdsgruppens opgave bliver
nu at forsøge at få en dagtilbudsvinkel på oplæggene. Udfordringen er dog, at der ikke er lavet forskning
indenfor feltet ”Stærkere læringsfællesskaber på 0-6 års-området”, men mere i en skolekontekst. Baggrunden

er, at man i Canada, hvor en del af teorien er opstået, ikke er organiseret i dagtilbud på samme måde som vi
forstår det.
Måske er det mere et spørgsmål om ord, da jeg tænker at pædagoger bestemt ikke er uerfarne ift. feedback,
dialog og fælles faglig refleksion.
Møde med Pædagogisk Afdeling:
Vi havde for et par uger siden et møde med Pædagogisk Afdeling med Ole Kiil for bordenden plus den samlede
bestyrelse. Her var en gensidig orientering om kommende indsatser, og vores bidrag var et ønske om at få
kontaktgrupperne mellem DTLAa og Pædagogisk Afdeling til at fungere. Svaret var, at det ville blive taget til
efterretning, så vi ved ikke helt, hvor den ender for PPR og Sundhed – men jeg har aftalt med Simone de Lemos
at kontaktgruppen til LU nu etableres.
Møde med rådmand:
Afslutningsvist var jeg sidste mandag inviteret til møde med Thomas Medom, da han gerne ville hilse på den
nye formand. Jeg allierede mig med min wingman Jan Grand, og vi havde et godt og konstruktivt møde med
rådmanden, hvor Jan Præstholm også var til stede. Overskrifterne fra rådmandens side var ”Gentænk Aarhus
Vest” samt kommende budgetforhandlinger - med en eventuel meget stor reducering i budgettet grundet
regeringens manglende aftale vedrørende en udligningsreform. Vi havde et ønske om at drøfte Børn og
Ungeudvalgets behandling af Kvalitetshjulet - herunder kvalitetsrapport og efterfølgende samtale på 0-6 års
området, hvor der måske kan findes en mere meningsfuld måde at tale om kvalitet i praksis på. Alt i alt stor
lydhørhed og lovning på, at DTLAa også fremadrettet vil blive inddraget.

SÅ, nok for nu – det har været en god første tid, og jeg har stadig mod på opgaven 😊😊

Vi ses derude!

