Kommissorium
Servicetjek af integrationen i dagtilbud
1. Baggrund og mål
Byrådet vedtog den 9.1.2017 at gennemføre en undersøgelse – et servicetjek – af integrationen i Aalborg
Kommunes daginstitutioner. De lokale daginstitutioner skal ses som en del af de lokalsamfund, de befinder
sig i. Det handler både om, at en god integration begynder ved forældrene og at emnet vurderes i en helhed i forhold til de øvrige indsatser på området.
Målet er:


at undersøge, om der, ud fra en helhedsvurdering, er et reelt og udbredt problem med integrationen i daginstitutionerne



at vurdere, om der på den baggrund er behov for ændringer i integrationsindsatsen, samt hvilke
ændringer der i givet fald er ønskværdige

Efterfølgende har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen besluttet, at dagplejen også skal indgå i undersøgelsen. Dagplejen er derfor indarbejdet i kommissoriet.
2. Styring af projektet
2.a. Styregruppe
Dagtilbudsgruppen er styregruppe for projektet.
2.b Projektleder
Sekretariatsleder Ole Thinggaard
2.c Projektgruppe


Ole Thinggaard, sekretariatsleder (Børne- og Familiesekretariatet)



Marianne Stokbro, områdeleder (Børne- og Familieområde Nord/Øst)



Peter Ottesen, leder (Dagplejen)



Linda Katja Jensen, Teamleder (Dagplejen)



Denise Bakholm, leder (Center for Tværfaglig Forebyggelse)



Marianne Kirkegaard, teamleder (Sprog og Integration)



Karen Bodil Hejlesen, dagtilbudsleder (MidtVestbyen)



Jesper Bredahl, dagtilbudsleder (Smedegården)



Anitta Søgaard-Jacobsen, pædagogisk leder (Dag. Løvvangen)



Mette Christiansen, medarbejderrepræsentant (BUPL)



Annette Ottosen, medarbejderrepræsentant (FOA)



Laila Iversen, medarbejderrepræsentant (FOA)



Karsten Slettebo, konsulent (Børne- og Familiesekretariatet)

Yderligere deltagere inviteres ad-hoc, bl.a. fra Skoleforvaltningen.

3. Interessenter
Interessenter:


Byrådet



Familie- og Socialudvalget



Forældre



Daginstitutioner



Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen



Integrationsrådet

Interessenter i form af bidragydere til undersøgelsen:


Forældre



Daginstitutioner



Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

4. Konkrete opgaver i projektet
Opgaverne fremgår af indstillingen til byrådsbeslutning – suppleret med inddragelse af dagplejen:


At der i regi af Familie- og Socialudvalget gennemføres et servicetjek af integrationen i kommunens
daginstitutioner og dagpleje.



At der udarbejdes en bred analyse, der behandles i Familie- og Socialudvalget og efterfølgende i Byrådet.



At analysen ser på fordelingen af børn med dansk, vestlig og ikke-vestlig baggrund i kommunens
dagtilbud. I den forbindelse gennemføres en optælling i daginstitutionerne og dagplejen.



At analysen, i forhold til de berørte dagtilbud, også vurderer betydningen af de øvrige integrationsmæssige indsatser der laves i lokalområdet, eksempelvis på boligområdet, beskæftigelsesområdet og socialområdet. Indsatser, der tager sigte på at sikre en bedre integration og en positiv udvikling i lokalområderne. Oplysninger herom indhentes fra de respektive aktører.



At analysen særligt ser på sammenhængen til en succesfuld indskoling. Dette sker i samarbejde
med Skoleforvaltningen.



At analysen vurderer, om der herudover er behov for at bruge andre kvalitative eller kvantitative
metoder til at sikre en god integration og en god overgang til folkeskolen for alle børn.



At analysen vurderer de integrationsmæssige forhold ved overgang fra dagpleje til daginstitution



At analysen i forhold til evt. anvendelse af kvantitative fordelingsnøgler (f.eks. et indskrivningsloft)
indeholder en konsekvensvurdering i forhold til gevinster og ulemper. Det er bl.a.:
- Evt. serviceforringelser for alle forældrene ved afskaffelse af frit valgs-og nærhedsprincippet.
- Evt. konsekvenser for indskolingen i forhold til afskaffelse af frit valgs- og nærhedspricippet
- Daginstitutionernes og dagplejens betydning for lokalsamfundene
- Kapacitetsproblemer i den nuværende institutionsstruktur – herunder tomgangspladser
- Hidtidige erfaringer med brug af fordelingsnøgler både i Aalborg og andre kommuner

5. Aktivitets- og tidsplan
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*) Familie- og Socialudvalget holder fællesmøde med Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget den
25.4. hvor FSU også holder ordinært møde.

