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NOTAT

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Notat om status for forvaltningens understøttelse af 
institutionerne i processen med at danne ny klynge- og 
netværksstruktur.

Organiseringen
Som en konsekvens af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 18. 
november 2015 om at justere klynge- og netværksstrukturen har de 
selvejende institutioner indgået nye aftaler om klynger og netværk. 

Forvaltningen lovede i forbindelse med sagen udvalget en status for 
arbejdet med at understøtte institutionerne i processen med at indgå 
nye aftaler om at danne netværk. 

Den overordnede tilbagemelding fra områderne er, at arbejdet med at 
danne de nye klynger og netværk er forløbet tilfredsstillende. Der er 
enkelte steder, hvor der har været udfordringer, og disse er håndteret 
via lokal dialog og møder med de berørte bestyrelser. 

I arbejdet med den nye netværksstruktur har forvaltningen sammen 
med FOBU og Børneringen udarbejdet en skabelon til en 
netværkskontrakt, som er sendt til relevante parter med anbefaling om 
at tage udgangspunkt i aftaleskabelonen. Skabelonen har været 
udgangspunkt i langt de fleste nye netværksaftaler.

Politisk blev det desuden besluttet d. 10. juni 2015, at den selvejende 
netværksstruktur skal evalueres efter 1 år fra overgangen til den nye 
struktur d. 1. august 2016 (BUU 2015-0124611). 

Evaluering
Forvaltningen fremlagde på denne baggrund oplæg for BUU den 13. 
januar 2016 om, at evalueringen gennemføres i 3. kvartal af 2017 på 
følgende måde:

 En deskriptiv beskrivelse af udviklingen i 
netværkskonstruktionen

 Der sættes fokus på, hvorvidt netværk har udviklet sig fra 
netværk med koordinator hen imod en organisering med øget 
netværksledelse

 Der måles på udvikling i ledelsesstrukturen og understøttelse 
af et mere sammenhængende arbejdsmarked, dvs. der ses på 
udviklingen i det pædagogiske personales beskæftigelsesgrad 
og udviklingen i antal ledere vs. antal medarbejdere 

 Der ses på udvikling ift. bl.a. økonomi og trivsel, herunder 
antal af selvejende institutioner og antal selvejende 
institutioner på økonomisk handleplan
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Side 2 af 2

 Der ses på udviklingen i antal bemærkninger i det 
pædagogiske tilsyn.

Grundlæggende skal der med en bred evaluering fokuseres på de 
målsætninger, der var med implementeringen af Fremtidens 
Fritidstilbud og en justeret klynge- og netværksstruktur. Det betyder, 
at der følges op med både kvantitativ og kvalitativ data.

Videre proces
Forvaltningen fortsætter arbejdet med at understøtte ledelsesteam i de 
nye klynger og netværk i etableringen af MED-struktur, sikring af 
forældreindflydelse, den faglige og pædagogiske udvikling og det 
fortsatte stærke samarbejde mellem skole og fritidstilbud.

I forhold til evalueringen af de selvejende netværk har der været en 
indledende drøftelse med både BUPL og de selvejende institutioners 
paraplyorganisationer. Det er aftalt med disse parter at der vil være en 
dialog i forbindelse med at evalueringen skal gennemføres. 


