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Ét sammenhængende børneområde i attraktive lokalsamfund 

Dette notat præsenterer et forslag til en fremtidig struktur og organisering af børneområdet i  
Gribskov Kommune. Forslaget er en del af høringsmaterialet og forslag til prioriteringer på 
Børneudvalgets område.

Visionen
Gribskov Kommune har en vision om "Ét sammenhængende børneområde i attraktive 
lokalsamfund". 

Det betyder at vi ønsker at skabe et fagligt miljø, der understøtter børns læring og trivsel og 
samtidig skabe sammenhæng i børnenes liv. 

Rent organisatoriske betyder det, at vi vil give rum til at ledelse og lokalsamfund kan tilpasse 
tilbudene til lokale behov, potentialer og samarbejdspartnere. Vi vil nytænke den måde vi 
organiserer tilbudene på i dag f.eks. med fokus på tværgående løsninger, der er økonomisk 
bæredygtige. Dvs. langsigtede løsninger, der rækker mange år frem i tiden

I praksis betyder det, at bygningskapaciteten reduceres og man samler dagtilbud og 
skole/FO i de mindre lokalsamfund på samme matrikel. Matriklen skal indeholde mange 
funktioner og være i brug 24-7, som ”det lokale kulturcenter” i de mindre lokalsamfund .På 
den måde bevares de små skoleafdelinger og der skabes lokale bæredygtige dagtilbuds- og 
skoletilbud.
Forandringen betyder, at enheder, ledelse og medarbejdere organiseres på nye måder, der 
understøtter den faglige og økonomiske bæredygtighed.

Struktur og organisering
Der kan arbejdes med denne vision i en struktur med fem klynger. Klyngerne dækker over 
de skoler og dagtilbud der geografisk ligger i områderne. De fem klynger svarer cirka til de 
skoledistrikter vi kender idag. Dog tilpasses skoledistrikterne således, at der kan optimeres 
på skolebuskørslen.

De enkelte klynger vil bestå af en større central by/stort lokalsamfund (gul) og nogle mindre 
lokalsamfund (grøn), som illustreret i figurerne. I figuren med de fem klynger vil to af 
klyngerne, Sankt Helene og Bjørnehøj, bestå af mindre lokalsamfund.

Der er tale om en overordnet vision, der efterfølgende skal konkretiseres i forhold til de 
lokale forhold.
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De mindre lokalsamfund vil som oftest, i følge visionen (beskrevet indledningsvis), være 
knyttet til én matrikel. Matriklen skal indeholde mange funktioner og være i brug 24-7, som 
”det lokale kulturcenter” i de mindre lokalsamfund. Ud over at bevare de små skoleafdelinger 
og at der skabes et mere sammenhængende dagtilbuds- og skoletilbud, så vil 
"kulturcenteret" også indeholde tilbud, der bredt gør gavn i lokalsamfundet. Her tænkes 
f.eks. på kulturelle tilbud, bibliotek, medborgerhus, idrætshal og foreningsliv.

Herunder ses en illustration af de elementer, der indgår i en sådan løsning.
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Figur 3: Model for mindre lokalsamfund
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Scenarie for attraktive lokalsamfund

Nedenstående er opstillet et scenarie for, hvordan de mindre lokalsamfund i praksis kan 
organiseres.

I scenariet forbliver de 0-12 årige (0 år til og med 6. klasse) i de mindre lokalsamfund. Det vil 
dog kræve, at man flytter dagtilbuddene ind på lokalskolens matrikel og lukker 
daginstitutionsbygningerne ned. For at kunne rumme 0-5 års børnene på matriklen vil der 
være behov for anlægsinvesteringer til bygningstilpasning.

Selve indholdet, samt fordele og ulemper i scenariet er præsenteret i bilag 1.

Dagtilbud og 0.-6. klasse i de mindre lokalsamfund Potentialer
Grundmodellen

0-12 år i de mindre lokalsamfund (Tisvilde, Ramløse, Blistrup og 

Esrum)
Dagtilbudsbørn og 0.-6. klasse samles på samme matrikel 

(skolematriklen) i ét sammenhængende børneområde 
De større afdelinger har fortsat 0.-9. klasse

Forventet årlig besparelse: 6,7 mio. kr.

Muligvis behov for flere anlægsinvesteringer

Lukning (evt. frasalg) af bygninger
Fælles ledelse skole/FO/Dagtilbud (ændret ledelsesstruktur - færre 
ledere)
Organisering på tværs (morgen og eftermiddag åbn/lukning, ferie mv.)
Daginstitutionerne varetager dagplejekonsulentfunktion
Klassedannelse
Fælles teknisk/administrative funktioner i områderne
Gæstedagpleje ind i institutionsregi
Ændre skoledistrikter
Tilpasse antallet af daginstitutioner (besluttet af BØR 16.03.2015)
Refundering af forældrebetaling, dagplejen

(Selvejende daginstitutioner gøres kommunale)
Medarbejdere tilknyttet flere adresser

Mindre detailstyring og færre pulje

1.250.000
3.980.000

660.000
400.000

0
1.080.000

400.000
500.000
800.000
200.000

Samlet potentiale for scenariet: 9.270.000
Samlet potentiale eksklusiv potentiale for bygninger 7.520.000

Oversigten herunder viser, hvordan besparelsen fordeler sig henover årene.
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Bilag 1 Uddybning af scenariets elementer
Herunder præsenteres indholdet i de enkelte elementer i scenarierne.

Flytte dagtilbuddet ind på skolen
Det forudsættes, at daginstitutionerne i de mindre lokalsamfund tages ud af brug og børn og 
medarbejdere overflyttes til de eksisterende skolebygninger.

Fordel: 
Tættere samarbejde mellem skole og dagtilbud.
Smidigere overgang mellem dagtilbud og indskoling.
Giver mulighed for at udnytte personaleressourcerne på tværs. Nyttigt ved åbning og 
lukning, hvor der kan bruges færre personaletimer.
Forældre med børn på forskellig alderstrin skal kun aflevere ét sted.

Ulempe:
Rammerne bliver større for børnene og det velkendte miljø forandres.

Lukning af bygninger: institutioner eller skoler
Lukning af dele af bygninger eller hele institutioner/skoler betyder, at bygningen tages ud af 
brug og lukkes ned til et minimumsdrift (tomgang).

Fordel:
Store besparelser pga. færre udgifter til vedligehold af bygninger.

Ulempe:
Mindre bygningskapacitet at udfolde sig på.
Børn og medarbejdere skal forlade bygningerne de har knyttet sig til og værdsætter.

Ændret ledelsesstruktur
Administrationen arbejder på et oplæg til en ændret ledelsesstruktur

Medarbejdere tilknyttet flere adresser
For at kunne opnå bedst mulig kvalitet i undervisningen på begge afdelinger er lærere med 
undervisningskompetence (tidl. linjefag) tilknyttet begge adresser. På denne måde sikres, at 
den lokale afdeling også kan tilbyde en god undervisningskvalitet.

Fordel:
Undervisningskompetence på begge afdelinger.
Udvikling af de faglige miljøer.
Bedre elevresultater.

Ulempe:
Transport af lærere mellem afdelingerne.
Arbejdsmiljø kommer under under pres.
Det kan give rekrutteringsproblemer.
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Samle administration i områderne
Den administrative funktion samles ét sted, i stedet for at hver enkelt enhed har sin egen 
administration. 

Fordel:
Bedre overblik over økonomi og ressourcer, da ansvaret kun ligger ét sted.
Planlægningsfordele og økonomisk bæredygtighed.
Større fagligt miljø for administrativt personale.

Ulempe:
Det nære kendskab til fakta/realiteter kan forsvinde.

Pedel i områderne
Pedelfunktionen samles i klyngerne og skal servicere alle enhederne i klyngen, i stedet for 
nu, hvor der der er en pedel per skole. 

Fordel:
Planlægningsfordele og økonomisk bæredygtighed.
Sparer ressourcer i dagtilbud.

Ulempe:
Serviceniveau kan falde pga. at flere enheder skal serviceres for samme ressource.

Konvertere en selvejende institution til kommunal
Med henblik på at kunne drage nytte af fælles ledelse og medarbejdere konverteres en 
selvejende institution til kommunal. Medarbejderne vil herved kunne underlægges den 
samme ledelse og bestyrelse.

Denne tilvalgsmulighed indgår som forudsætning for at hente potentialet på ledelse, 
organisering af medarbejdere, samle dagtilbud, skole + FO på samme matrikel.

Fordel:
Der kan drages økonomiske fordele af at kunne samle ledelse og medarbejdere under 
samme organisatoriske enhed. Det giver nogle forbedrede organisatorsiske muligheder.

Ulempe:
Der kan være modstand fra institutionens paraplyorganisation og evt. også bestyrelse og 
forældre. Hvis den selvejende institution vælger at blive privat institution vil det forhindre 
konvertering til kommunal institution og forudsætningen vil ikke kunne opfyldes.

Organisering på tværs (morgen/eftermiddag åbn/lukning, ferie mv.)
Personale tilknyttet de forskellige alderstrin har fælles ansvar for alle aldersgrupper mht. 
bemanding i ydertimerne og ved ferie/sygdom. Det vil f.eks. kunne betyde, at det er en 
FO-pædagog, der tager imod vuggestuebørn om morgenen.

Fordel:
Planlægningsfordele og økonomisk bæredygtighed.
Det vil være lettere at gennemføre faglige arrangementer/møder i den alm. arbejdstid.
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Ulempe:
Der vil være større udskiftning i det tilstedeværende personale end barnet er vant til .

Gæstedagpleje 1 af 2 (i daginstitutionsregi)
Gæstedagpleje betyder, at barnet passes andet sted i tilfælde af sygdom, ferie eller kursus 
hos egen dagplejer. I flere områder er dagplejens legestue placeret i institutionen og der 
foregår et tæt samarbejde mellem dagplejere og institutionens personale. Ved 
gæstedagpleje i daginstitutionsregi varetager den lokale daginstitution 
gæstedagplejefunktionen.

Fordel:
Børnene vil blive passet i et kendt miljø og af kendte voksne. 
Børnene vil i de fleste tilfælde også skulle begynde i den pågældende institution. 
Gæstepladserne vil altid stå til rådighed og der vil være en stor grad af fleksibilitet . Det vil 
være muligt at skrue op for antallet af pladser i ferieperioder og kursusperioder.

Ulempe:
Børn i dagpleje er vant til de små og nære rammer med en mindre børnegruppe. 
Vikarpasning i en daginstitution i stedet for kan være en stor omvæltning.

Gæstedagpleje 2 af 2 (dispositionsdagpleje)
Gæstedagpleje betyder, at barnet passes andet sted i tilfælde af sygdom, ferie eller kursus 
hos egen dagplejer. Ved brug af dispositionsdagpleje passes barnet hos en anden dagplejer 
på en dispositionsplads.

Fordel:
Gæstedagplejen vil foregå i et lignende lille miljø, ligesom dagplejen til dagligt.
Giver en lidt større økonomisk gevinst end gæstedagpleje i daginstitutionsregi.

Ulempe:
Forældre i de mindre områder vil opleve, at de skal ud af deres lokalområde, for at få 
gæstedagpleje på en dispositionsplads, fordi antallet af dagplejere i de mindre områder er så 
lille.

Daginstitutionerne varetager dagplejekonsulentfunktion
Dagplejekonsulentfunktionen varetages på forskellig vis i Gribskov Kommune. I de store 
områder er der ansat dagplejekonsulent til at varetage funktionen. I de mindre områder får 
den lokale daginstitution tilført timer til at varetage denne opgave. I dette forslag lægges 
dagplejekonsulent funktionen i daginstitutionerne for hele kommunen og de timer 
institutionerne får tilført til at udføre opgaven reduceres med 25%.

Fordel:
Når f.eks. en daglig pædagogisk leder står for dagplejekonsulent funktionen i et område 
knyttes dagplejen og daginstitutionerne tættere sammen og sikrer brobygning for det enkelte 
barn.

Det sikres, at der i takt med et faldende antal børn i dagplejen bruges færre timer i 
dagplejekonsulentfunktionen.
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Ulempe:
Opgaverne i dagplejen kan risikere at blive nedprioriteret i en travl hverdag i daginstitutionen, 
således at dagplejerne ikke får det nødvendige tilsyn og sparring.

Tilpasse antallet af daginstitutioner
Antallet af børn i 0-5 års alderen falder i Gribskov Kommune, der er derfor potentiale for at 
lukke et antal daginstitutioner inden udgangen af 2015. 

Fordel:
Det vil give en besparelse på drift og vedligeholdelse af de bygninger, der tages ud af brug, 
samt i mindre omfang besparelser på ledelsestid. 

Ulempe:
Ulempe for de medarbejdere og børn der skal flytte institution og skabe nye relationer.

Ændring af skoledistrikter
Skoledistrikterne er i Gribskov Kommune historisk betingede og går tilbage fra før 
kommunesammenlægningen. Der er områder, som i forhold til kørsel af skoleelever, passer 
bedre til et andet skoledistrikt, end det skoledistrikt området hører til i dag. Det er f.eks. 
områderne Kagerup og Mårum, som ligger geografisk tættere på Gribskolen, end på 
Bjørnehøjskolen, det er Rågeleje, som ligger geografisk tættere på Sankt Helene Skole end 
Gilbjergskolen og det er Dronningmølle, som kørselsmæssigt passer bedre til Gilbjergskolen 
end Gribskolen. 

Fordel:
Bedre kollektiv trafiklinjer fra børnenes hjem til skole. Det er særligt en fordel for de unge.
Besparelse på flextrafik

Ulempe:
Ændring af distrikt kan være en ulempe for familier med skolebørn og kommende skolebørn, 
da de ikke vil tilhøre samme distrikt (det er dog fortsat muligt at søge anden skole som frit 
skolevalg, man er dog ikke sikret optagelse og man er ikke berettiget til skolebus)

 


