Familie- og Socialudvalget

Punkt 5.

Orientering om to puljeansøgninger vedr. dagtilbud
2018-030226
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, to
puljeansøgninger til Børne- og Socialministeriet.
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Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har indsendt ansøgning til to puljer under Børne- og
Socialministeriet:
 midler til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
 et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
Formålet med ansøgningspuljen er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring,
trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger.
Daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner defineres som institutioner med minimum 25 procent
børn, hvis forældre får:
a) mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud
eller
b) en andel af socialpædagogisk fripladstilskud
Puljen er målrettet 100 daginstitutioner på landsplan, således at hver institution i gennemsnit forventes at
kunne modtage ca. 800.000 kr. årligt, svarende til omkring 1½ pædagogårsværk i en gennemsnitlig
daginstitution. Midlerne skal anvendes i perioden september 2018 til og med august 2021. Tilskuddet
bortfalder ikke på bagrund af ændringer i sammensætningen af børn i løbet af projektperioden.
I Aalborg Kommune er der 31 institutioner, der opfylder kriterierne, hvoraf der er to private institutioner og en
selvejende institution. Der er indsendt en fælles ansøgning for alle 31 institutioner.
Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft
Formålet med puljen er bl.a. at øge viden om den styrkede læreplan og færdigheder hos målgrupperne i
forhold til at omsætte, aktivere og forankre denne viden i praksis. Herunder også at forholde sig analytisk og
refleksivt til egen praksis samt at bidrage til og indgå i kommunernes løbende arbejde med kvalitets og
kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.
Der er afsat 165. mio. kr. på landsplan, hvoraf det forventes at Aalborg Kommune får tildelt ca. 6. mio. til hele
kompetenceudviklingsforløbet gældende for årene 2018-2022. Midlerne øremærkes efter fordelingsnøglen
70-30 %, hvoraf de 30 %, svarende til 1,8 mio. kr., skal anvendes til efteruddannelse af dagplejere på PAU
uddannelsen. De 70 % skal anvendes på kortere læringsforløb af forskelligt omfang til de fire målgrupper.
Kompetenceudviklingen vil ske i et samarbejde med UCN, som vil varetage undervisningsforløbene.
Puljen er målrettet dagplejere, pædagoger der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i
dagtilbud, herunder også ansatte i den kommunale forvaltning, der beskæftiger sig med den faglige udvikling
så som, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter. Puljen er rettet mod både kommunale og private
dagtilbud. Kommunerne behøver ikke at fordele midlerne mellem alle fire målgrupper, men kan ud fra
strategiske overvejelser vælge at prioritere, at der fokuseres særligt på nogle af målgrupperne.
I Aalborg Kommune har vi prioriteret at søge om, at særligt 200 pædagogiske ledere og dagplejepædagoger
får kortere læringsforløb af eksterne udbydere, som skal understøttes af interne læringsdage og
aktionslæringsgrupper i den konkrete pædagogiske praksis. Derforuden kan 5 dagplejere komme på PAU
uddannelsen. Endvidere er der tiltænkt en læringsdag for relevante deltagere på forvaltningsniveau. Der er
indsendt en fælles ansøgning for både institutioner og dagplejen.
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