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Ny struktur på daginstitutionsområdet 
 

Indledning 
Dagtilbudsområdet i Silkeborg Kommune fik pr. 1. januar 2012 en ny struktur. Dette notat 
beskriver baggrunden for at indføre en ny struktur, visionerne for strukturen, 
omstruktureringsprocessen og de elementer i strukturen, som er fastlagt pr. februar 2013. 
 
Formålet med notatet er at formidle strukturændringen og tankerne bag den til medarbejdere 
og forældre på dagtilbudsområdet, til andre i kommunen og til eksterne aktører f.eks. faglige 
organisationer, frivillige og lokale organisationer og fonde. 
 
De formelle rammer i den nye struktur er nu på plads, men der arbejdes løbende med udvikling 
af området, herunder kompetenceudvikling for at implementere visionerne i den nye struktur, 
som er blevet mere præcist udtrykt i Lærings- og Trivselspolitikken udarbejdet i 2012 samt i den 
tidligere udarbejdede Børne- og Ungepolitik. 
  
Baggrunden for en ny struktur 
Daginstitutionsområdet i Silkeborg Kommune står – ligesom mange af de offentlige 
velfærdsopgaver – overfor store udfordringer.  
 

 De økonomiske rammer for området er siden 2006 blevet forringet med knap 25%, 
selvom der er fokus på medarbejderressourcerne i dagtilbud så er det tvivlsomt at det 
forøges til tidligere niveau. 

 Politikere og borgere har langt større fokus på indholdet i dagtilbud. En indikation på 
dette er de senere års lovgivning om pædagogiske læreplaner, børnemiljø, sunde 
frokostordninger, sprogindsats og senest tankerne i Ny Nordisk Skole. 

 Forældrene forventer at dagtilbuddene matcher deres individuelle ønsker og behov. Det 
omfatter dels rammerne f.eks. åbningstider, moduler og tilbuddet til deres eget barn. 

 Medarbejderne har forventninger om et godt arbejdsliv med gode kolleger og 
muligheder for at udvikle sig og bruge sig selv fagligt. 

 
Inden strukturændringen var der på daginstitutionsområdet i Silkeborg Kommune 55 
kommunale daginstitutioner med hver sin leder og souschef, med fuld ledelseskompetence 
indenfor nogle overordnede rammer. De overordnede rammer omfattede dels økonomien dels 
diverse kommunale politikker og decentraliseringsaftaler. Den meget decentrale struktur gav 
store fordele, fordi det gjorde det muligt lokalt at tilpasse tilbuddet til de børn og kompetencer 
og muligheder, der var i den enkelte institution. Men i nedskæringstider var det en meget 
vanskelig opgave at løfte, idet det var det op til hver enkelt institution at få mål og fortsat 
snævrere økonomiske rammer til at hænge sammen. Dette gav et voldsomt pres på den 
enkelte leder og der var efterhånden flere tegn på, at opgaven var for vanskelig at håndtere 
indenfor den eksisterende struktur. Tegnene var stressrelateret sygefravær, stort økonomisk 



 

 

 

underskud i nogle institutioner og et meget begrænset ansøgerfelt ved opslag af ledige 
stillinger.  
 
Børne- og Familieafdelingen satte derfor en proces i gang, med at formulere ønsker og visioner 
for en ny struktur og undersøge erfaringer og muligheder med forskellige strukturer. Processen 
forløb over mere end et år og involverede drøftelser med ledere, medarbejdere, fagforbund, 
forældre og andre samarbejdspartnere. I februar 2011 tog Børne- og Ungeudvalget stilling til en 
ny struktur på daginstitutionsområdet pr. 1. januar 2012. 
 
Visionerne for en ny struktur 
Forud for design af en ny struktur formulerede centrale og decentrale ledere, hvilke ønsker 
man havde til strukturen i en vision: 
 

Vi ønsker en innovativ organisation præget af helhedssyn og effektivitet. 
 

 Med stærk ledelsesfaglighed 

 Med fokus på ledelse i teams 

 Hvor alle udnytter og udvikler deres potentiale 

 Med sammenhæng og tværfaglighed 

 Med glæde og trivsel 

 Med lokal forankring 
 

 
Ønsket om en innovativ organisation tager udgangspunkt i udfordringerne på 
dagtilbudsområdet. Som kort beskrevet ovenfor er det oplevelsen, at daginstitutionerne står på 
en brændende platform. Der er brug for en organisation, der er i stand til at finde nye veje og 
muligheder. Det kan f.eks. være i forhold til at bruge IT som en ressource i det pædagogiske 
arbejde. Det kan også være innovation i forhold til at udvikle samarbejdet mellem familien og 
institutionen om barnets trivsel og udvikling eller noget helt tredje. 
 
Ønsket om innovation hænger sammen med udvikling af de faglige og personlige potentialer, 
som medarbejdere og ledere er i besiddelse af, ligesom der er brug for udvikling af 
ledelsesfaglighed og ledelsesformen, så der skabes rum for innovation. 
 
Begrebet helhedssyn er en del af visionen, fordi den pædagogiske indsats i daginstitutionen 
ikke kan ses løsrevet fra de øvrige sammenhænge barnet har været i, er i og vil komme i. De 
underliggende punkter i visionen: Sammenhæng og tværfaglighed er en specificering af 
begrebet helhedssyn.  
 
Effektivitet skal i denne forbindelse forstås som den bedst mulige udnyttelse af de ressourcer, 
der er til rådighed. Dette er først og fremmest de menneskelige ressourcer, hvor det er 
væsentlig at udnytte de potentialer og kompetencer forskellige ledere, medarbejdere og 
forskellige faggrupper har.  
 
Den underliggende pind om en organisation præget af glæde og trivsel understreger en 
prioritering af arbejdsmiljøet i daginstitutionerne og en erkendelse af, at der er sammenhæng 
mellem trivsel og effektivitet – ikke mindst i pædagogisk arbejde. 
 



 

 

 

Ønsket om lokal forankring ligger i forlængelse af Silkeborg Kommunes tanker om 
nærdemokrati og medborgerskab. 
 
Omstruktureringsprocessen 
Som det fremgår af visionen, så udspringer omstruktureringen på daginstitutionsområdet af et 
ønske om at ændre organisationens måde at fungere på. En ny formel struktur fører ikke i sig 
selv til en opfyldelse af ovenstående visioner. Strukturen er de rammer - formelle positioner, 
kompetencefordelinger og relationer - der forhåbentlig gør det lettere at arbejde mod 
ovenstående visioner. 
 
Omstruktureringen blev igangsat af det overordnede ledelsesniveau på dagtilbudsområdet – 
Børne- og Familieafdelingen og Børne- og Ungeudvalget. Men de metoder, som det 
overordnede ledelsesniveau satte i spil afspejler en opfattelse af daginstitutionsområdet som 
løst koblede systemer. Daginstitutionsområdet er en meget åben organisation med en lang 
række af aktører – decentrale ledere, medarbejdere, forældre, organisationer, 
samarbejdspartnere etc. Det er disse aktører der i sidste ende afgør om de ønskede ændringer 
vil blive en realitet.  
 
Omstruktureringsprocessen blev derfor tilrettelagt som en eksplorativ proces. Dette betød, at 
ændringen ikke fulte en på forhånd detaljeret tilrettelagt plan. Der var ledelsesmæssigt fastlagt 
nogle overordnede rammer, men indholdet blev løbende udviklet i samarbejde med aktørerne, 
så alle kompetencer kommer i spil og der blev dundet konstruktive løsninger, som kunne 
accepteres af aktørerne.  
 
Ændringsprocessen blev derved også en eksemplarisk proces, hvor metoder til deltagerdreven 
innovation og kvalitetsudvikling løbende blev afprøvet og udviklet og i sig selv indgik som et 
skridt på vej på visionen. 
 
 
Beskrivelse af strukturen 
 
De nye institutioner 
Den nye struktur på daginstitutionsområdet medfører en samling af de tidligere 55 kommunale 
institutioner i 15 nye institutioner. I den nye struktur benævnes de tidligere institutioner for 
enheder. De nye institutioner omfatter 2 til 4 enheder, hvilket svarer til mellem 21 og 58 
årsværk og 165 til 370 børn. 
 
Samlingen i 15 institutioner er en organisatorisk og strukturel samling og ikke en fysisk samling. 
I dagligdagen vil børn og forældre næppe opleve, at det sted de afleverer deres barn er blevet 
en del af en større institution. 
 
De 15 institutioner er afgrænset udfra, at de størrelsesmæssigt skal ligne hinanden og der er en 
geografisk forankring. Der er lagt vægt på, at ingen institutioner er mindre end et skoledistrikt, 
af hensyn til at skabe sammenhæng på tværs. Kommunens geografi med Silkeborg som et stort 
byområde og store landdistrikter, medfører dog at det har været nødvendigt at afveje de to 
hensyn.  
 
At antallet af institutioner lander på 15 er en afvejning af forskellige elementer i visionen:  

 Ønsket om effektivitet og faglighed 



 

 

 

 Ønsket om lokal forankring 
 
Ønsket om effektivitet og faglighed trækker i retning af større enheder, idet større enheder 
giver øgede muligheder for arbejdsdeling og specialisering for ledere og medarbejdere. Større 
institutioner kan også forvente at mindske sårbarheden f.eks er der større sandsynlighed for at 
et fald i børnetal i en enhed kan håndteres uden afskedigelser, når den samlede 
personalegruppe er større. Ønsket om lokal forankring trækker i retning af mindre enheder. I 
den nye struktur er de mindste institutioner 4 gange større end de mindste institutioner i den 
tidligere struktur. Samtidig er institutionerne ikke større, end det er muligt for alle fastansatte 
medarbejdere at have et kendskab til hinanden og hinandens arbejde. 
 
Ledelsesstruktur 
Hver af de 15 institutioner ledes af et lederteam bestående af én institutionsleder og et antal 
daglige ledere afhængigt af antallet af enheder. Institutionslederen er daglig leder i én af 
institutionens enheder. De daglige ledere er hver tilknyttet én af de øvrige enheder. 
  
Institutionslederen har det overordnede ledelsesansvar, hvilket blandt andet omfatter ansvar 
for: 
 

 Institutionens Mission, Vision og Værdier 
 Tilpasning af institutionen til ændringer i institutionens rammevilkår 
 Rammer for lokalt samarbejde mellem institutionen og professionelle og frivillige 

partnere 
 Det pædagogiske tilbud og udviklingen heraf i institutionen 
 Overordnet personaleansvar 
 Økonomi 
 Sagsbehandler og sekretær i bestyrelsen 

 
De daglige ledere er medansvarlige for hele institutionen, men er knyttet til én enhed og har 
fokus på børn, pædagogik og forældresamarbejde i enheden. Enhederne har meget forskellige 
størrelser, men langt hovedparten af de daglige ledere forventes, at bruge en del af deres tid i 
børnefladen. De daglige ledere har f.eks. ansvar for: 
 

- Tværgående opgaver og udviklingsprojekter aftalt i lederteamet 
- Faglig og pædagogisk udvikling i enheden 
- Inklusion og samarbejde med andre aktører om børn i enheden 
- Planlægning og koordinering af driften i enheden herunder vagtplaner, møder, 

vikardækning etc. 
 

Den nye ledelsesstruktur forventes at medføre en effektivisering af ledelsesarbejdet. Sparring 
om ledelse og ledelsesmæssig aflastning gennemføres indenfor de nye lederteam, hvilket 
medfører at souscheffunktionen nedlægges, og antallet af medarbejdere, der skal vedligeholde 
og udvikle en ledelseskompetence er halveret. Nedlæggelse af souscheffunktionen stiller 
imidlertid krav om, at der findes andre veje at udvikle nye ledertalenter på. Fordelingen af 
ledelsesopgaver indenfor lederteamet skulle også gerne øge effektiviteten i ledelsesarbejdet. 
For eksempel vil der fremover kun være 15, der deltager i f.eks. møder med den centrale 
ledelse, dialogmøder, arbejdsmiljømøder, forhandlingsmøder etc. frem for 55. 
 
Ledelsesstrukturen afvejer visionens ønsker om stærk ledelsesfaglighed og teamledelse med 
ønsket om lokal forankring. Den stærke ledelsesfaglighed udvikles ved, at lederteamet kan 
fordele ledelsesopgaver mellem sig og derved udnytte og udvikle de kompetencer, de hver især 



 

 

 

har. Ønsket om lokal forankring kommer til udtryk ved, at de daglige ledere er tilknyttet én 
enhed. Herved vil der fortsat være ledere, der er en del af dagligdagen i den enkelte enhed, 
som er tilgængelig for medarbejdere og forældre. Der vil også være en person, der kender 
dagligdagen i enheden repræsenteret i lederteamet. 
 
Der er fra efteråret 2011 og hele 2012 gennemført et udviklingsforløb for de nye ledelsesteam. 
 
Samarbejdsstruktur 
Samarbejdsstrukturen følger ledelsesstrukturen, så der er i den nye struktur 15 lokale MED-
udvalg. De lokale MED-udvalg arbejder efter den aftale der er indgået mellem Silkeborg 
Kommune og organisationerne. HovedMED har godkendt en forretningsorden for de lokale 
MED-udvalg i daginstitutionerne, der beskriver sammensætningen af udvalgene, rammer for 
afholdelse af valg og MED-udvalgsmødet og dagsorden. Forretningsordenen fastlægger, at der 
vælges én TR for de forskellige faggrupper i hver institution samt en AMIR for hver to enheder. 
Det bør tilstræbes, at der er medarbejderrepræsentanter fra alle enheder i et lokalMED. Hvis 
alle enheder ikke er repræsenteret blandt de tillidsvalgte, kan der vælges yderligere 
medarbejderrepræsentanter. 
 
Samarbejdsstrukturen forventes at medføre øget effektivitet, da antallet af 
tillidsrepræsentanter og AMIR er færre end i den tidligere struktur. Der er derfor færre, der skal 
deltage i forskellige møder og kurser f.eks. for at være opdateret på lovgivning og retningslinjer 
på arbejdsmiljøområdet, opdatere og udvikle forhandlingskompetence etc. Da den enkelte 
tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i den nye struktur dækker flere medarbejdere 
og vedkommende får mere tid til tillidsarbejdet, forventes det dog samtidig at det bliver muligt 
at øge fagligheden i tillidsarbejdet.  
 
Der er i 2012 gennenført uddannelse af nye arbejdsmiljørepræsentanter og nye repræsentanter 
i lokalMED. 
 
Bestyrelsesstruktur 
De kompetencer, som ifølge Dagtilbudsloven er tildelt forældrebestyrelsen medfører, at 
strukturen for forældrebestyrelserne må følge institutionsstrukturen. Der er udarbejdet en 
Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelser, som findes på Silkeborg Kommunes 
hjemmeside. Håndbogen beskriver rammerne for bestyrelsesarbejdet herunder den 
sammenhæng forældrebestyrelserne indgår i, bestyrelsens beføjelser, valg til bestyrelserne og 
rammer for møder.  
 
I den nye struktur er bestyrelsen sammensat af to forældre fra hver enhed og mindst to 
medarbejderrepræsentanter fra institutionen. Institutionslederen er sekretær for bestyrelsen. 
En væsentlig opgave for bestyrelsen er at fastlægge rammer for det lokale forældresamarbejde. 
I forlængelse af visionen om lokal forankring og samarbejde er det målet, at den nye struktur 
skal rumme flere forskellige muligheder for forældreengagement. Bestyrelsesarbejdet som 
indebærer fastlæggelse af principper, formulering af strategier og en mere overordnet 
organisatorisk interesse, hvilket tiltaler nogle forældre. Derudover er det ønsket, at der 
etableres andre former for samarbejde, som er mere praktisk, ad-hoc eller vedrører et enkelt 
område, som forventes at tiltale andre forældre. De øvrige samarbejdsformer skal udvikles i 
samarbejde med de nyvalgte forældrebestyrelser og øvrige lokale kræfter. 
 



 

 

 

Der er mange steder etableret forskellige former for aktivitetsudvalg med forældre i tilknytning 
til den enkelte enhed. 
 
Adminstrativ support 
I forbindelse med tilpasning af den centrale struktur på området blev der frigjort ressourcer, så 
hver institution kan få administrativ support ca. 1 dag ugentligt. Hensigten hermed er at frigøre 
lederne fra administrative opgaver og øge effektiviteten af administrationen. 
 
For at sikre en god faglighed af den administrative support er de administrative medarbejdere 
organisatorisk tilknyttet en teamleder i den Administrative Sektion i Børne- og 
Familieafdelingen. De administrative medarbejdere udfører primært deres opgaver fra en 
arbejdsplads i institutionen, i udgangspunktet er én administrativ medarbejder en fast ugedag i 
én institution. De administrative medarbejdere mødes på et fælles kontor i den administrative 
sektion én gang ugentligt, hvor de har mulighed for at udvikle fælles materialer og vidensdele 
med hinanden og den øvrige stab på rådhuset.  
 
Inklusion 
I forlængelse af implementeringen af Børne- og Ungepolitikken og den nye 
daginstitutionsstruktur er hovedparten af støtteressourcerne til børn med særlige behov i 
daginstitutioner flyttet fra et centralt organiseret Vejlednings- og Ressourcekorps til 
institutionerne. Flytningen omfatter dels medarbejdere med særlige kompetencer, som 
fremover er organisatorisk refererer til institutionsledelsen, dels ressourcer til støttetimer. 
Ressourcerne er fordelt i forhold til børnetal. Centralt bibeholdes to vejledningspædagoger, 
som bliver en del af Pædagogisk Udviklingssektion. 
 
Formålet med decentraliseringen har været at sikre et fokus på en anerkendende og 
inkluderende praksis i de enkelte institutioner. Decentraliseringen støtter dette ved at forankre 
kompetencerne og ressourcerne på området tæt ved praksis. Kompetencerne forankres i 
institutionerne i form at en Inklusionspædagog, som vil have et særligt ansvar for at 
understøtte en tidlig indsats, være medskabere af et fagligt og tværfagligt samarbejde og skabe 
sammenhæng og helhed i inklusionsarbejdet. Inklusionspædagogernes faglige udvikling og 
vidensdeling understøttes af den pædagogiske udviklingssektion. Fordelingen af ressourcerne 
til institutionerne medfører at de mere smidigt kan flyttes derhen, hvor behovet for en særlig 
indsats opstår. 
 


