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Kære udvalg med ansvar for børne- og undervisningsområdet
Efter måneder med pludselig lukning og gradvis genåbning af dagtilbud og skoler
begynder vi at nærme os en mere almindelig hverdag for mange børn og unge.
Stor tak til jer alle for at levere en helt ekstraordinær indsats i en usikke r og speciel
situation. Alle landets kommuner har handlet hurtigt og fleksibelt, og opgaverne er
blevet løst på nye og innovative måder.
Krav om afstand, rengøring og begrænsninger på hvor mange der må samles har
stadig betydning for rammerne for læringsmiljøerne. Alligevel er det allerede nu oplagt at se tilbage på forløbet og vurdere, hvilke erfaringer der er værd at tage med i
det videre arbejde med at udvikle kvaliteten af børne- og ungeområdet.
KL’s Børne- og Undervisningsudvalg inviterede i sidste uge alle landets lokale udvalgsformænd til regionale politiske møder om kommunernes erfaringer fra coronakrisen. Tak for den store opbakning til møderne, og tak fordi I delte jeres viden
og erfaringer. Det har stor værdi for KL at være i løbende dialog med jer om udfordringer og gode, lokale løsninger, som kan inspirere os alle. KL vil løbende tage
initiativ til at mødes både digitalt og fysisk.
På landspolitisk niveau er der også stor opmærksomhed på, hvad vi kan lære af
erfaringerne på børne- og ungeområdet. KL tager jeres betragtninger med i vores
videre dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og parterne på området. Vi
vil bl.a. arbejde for, at der laves en vidensopsamling fra perioden, der er relevant
og anvendelig for kommunernes videre arbejde.
Jeg vil derfor opfordre alle kommuner til at sende sine erfaringer og evalueringer til
KL. Det kan fx være erfaringer inden for følgende temaer:
– Kommunale beslutningsprocesser og arbejdsgange
– Organiseringen af dagligdagen i dagtilbud og folkeskoler, herunder brugen af
medarbejderressourcer
– Udeundervisning og udeliv
– Digital understøttelse
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KL vil bruge jeres tilbagemeldinger i arbejdet med vidensopsamlingen og i vores
interessevaretagelse.
Erfaringer og evalueringer kan sendes til KL-boern-corona@kl.dk. I bedes
sende jeres erfaringer ind snarest muligt og senest ved udgangen af juni måned.
Jeg håber at høre fra mange af jer og ser frem til vores videre dialog.
Med venlig hilsen

Thomas Gyldal Petersen
Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg
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