Procesplan
Principper og retningslinjer for arbejdet med inklusion på 0-6 års området samt nytænkning og anbefalinger til fremadrettet
organisering af støttegrupper og specialtilbud på 0-6 års området
Styregruppe:
Projektgruppe:

Dagtilbudsgruppen
Sekretariatsleder Ole Thinggaard, afsnitsleder Rikke Beha, teamleder Lene Jakobsen, konsulent Anne Merethe Viereck, teamleder Jeanette
Martens Christensen, dagtilbudsleder Hanne Færch og Marlene Linnemann Kjeller Justesen samt teamleder Jesper Jensen (ad hoc ift. økonomi)

Projektgruppen har til opgave at sikre en inddragende proces i tæt samspil med AMU-BFA og Dagtilbudsgruppen. Processen skal involvere medarbejdere og ledere
fra praksisfeltet på området, teamledere i dagplejen, dagtilbudsledere, samarbejdsparter i myndighed, Skoleforvaltningen m.fl. Den inddragende proces skal i første
omgang fokusere på udarbejdelse af anbefalinger til fælles principper og retningslinjer for arbejdet med inklusion på 0-6 års området. Med afsæt heri skal processen
efterfølgende fokuseres mod nytænkning og anbefalinger til fremadrettet organisering på området. Overordnet procesplan:

Marts - april 2019

Oktober- november 2019
August 2019

Igangsætning af proces drøftes i
AMU-BFA og godkendes af
Forvaltningsledelsen og FSU

Endelig indstilling til godkendelse i
Forvaltningsledelse og FSU mhp.
ikrafttrædelse 1.1.2020

Indstilling af høringsudkast til
Forvaltningsledelsen

April - august 2019

August- September 2019

Inddragende proces med
medarbejdere og ledere på
området samt relevante
samarbejdsparter.

Høringsperiode

Tidsplan
Hvornår
5. marts 2019
27. marts 2019
4. april 2019
5. april 2019
26. april 2019

Hvad
Drøftelse i Dagtilbudsgruppen
Indstilling til godkendelse i Forvaltningsledelsen
Drøftelse af indstilling og proces i AMU-BFA
Indstilling til godkendelse i Familie- og Socialudvalget
Halvdags/heldags? workshop med bred repræsentation med formål om at
bidrage til og kvalificere fælles principper og retningslinjer for inklusion på 0-6
års området.
Ph.d i pædagogisk psykologi Tine Basse Fisker holder oplæg og faciliterer
workshoppen.

7. maj 2019

21. august 2019
27. september 2019

Drøftelse i Dagtilbudsgruppen af indspil fra workshop og første udkast til fælles
principper
Sammenskrive/tilpasse fælles principper på baggrund af indstilling, workshop
og drøftelser i AMU-BFA og Dagtilbudsgruppen
Halvdags/heldags? arbejdsmøde/idégenerering med formål om at nytænke og
komme med anbefalinger til fremadrettet organisering af støttegrupper og
specialtilbud på 0-6 års området. Der skal tages afsæt i de udarbejdede fælles
principper og retningslinjer for inklusion på 0-6 års området.
Drøftelse i Dagtilbudsgruppen af fælles principper samt indspil fra
arbejdsmøde vedr. fremadrettet organisering.
Drøftelse i AMU-BFA af fælles principper samt indspil fra arbejdsmøde vedr.
fremadrettet organisering.
Drøftelse i Dagtilbudsgruppen af indstilling høringsudkast til
Forvaltningsledelsen
1. behandling - Indstilling høringsudkast til Forvaltningsledelsen
Deadline høringssvar

23. oktober 2019
15. november 2019
1.1.2020

2. behandling - Indstilling til godkendelse i Forvaltningsledelsen
Indstilling til godkendelse i Familie- og Socialudvalget
Ikrafttrædelse af fællesprincipper og fremadrettet organisering af området

Primo maj 2019
Ultimo maj 2019

4. juni 2019
18. juni 2019
13. august 2019

Hvem

Styregruppen, projektgruppen, repræsentanter fra
AMU-BFA, udvalgte ledere og medarbejdere fra
praksisfeltet på området, udvalgte dagtilbudsledere og
teamledere fra Dagplejen samt relevante
samarbejdsparter fra fx myndighed, Skoleforvaltningen
m.fl.
?

Projektgruppen
Projektgruppen, repræsentanter fra AMU-BFA,
medarbejdere fra praksisfeltet på området, udvalgte
dagtilbudsledere og teamledere fra Dagplejen.
?

Høringsparter:
OMU Dagplejen og BFO’erne
AMU-BFA
Skoleforvaltningen
?
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