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Børne- og Kulturchefforeningens netværk
Kommissorium
Hvad er formålet med et BKF-netværk?
Formålet med etablering af netværk er at udvide og styrke bestyrelsens videns- og erfaringsgrundlag og samtidig bidrage med viden og erfaring til kollegaer i hele landet.
Netværket skal virke som inspiration og støtte til udvikling af foreningens faglige synspunkter
og holdninger på de fagområder, som foreningen repræsenterer.
Bestyrelsen søger på denne måde aktivt at inddrage en bredere kreds af foreningens medlemmer i arbejdet.
Hvad er netværkets opgave og hvordan er arbejdsformen?
Arbejdets indhold og omfang vil afhænge af de fokusfelter bestyrelsen udvælger for den givne
periode. Desuden vil arbejdet blive berørt af folketingets, kommunernes og offentlighedens
opmærksom på forskellige emneområder.
Netværkets opgave består i, at
Følge udviklingen på fagområdet
Bidrage til udarbejdelse af høringssvar til ministerier
Bidrage til den løbende politikformulering på fagområdet
Kommentere udspil fra ministerier, KL og andre interesseorganisationer
Komme med udspil til ledelses- og styringsværktøjer, herunder kvalitetssikring, på
fagområdet
• Komme med indspil til BKF-nyt
•
•
•
•
•

I forbindelse med kommunalreformen skal netværket have en særlig opmærksomhed rettet
mod implementering af nye kommunale opgaver på fagområdet.
Selv om det enkelte netværk er etableret omkring et særligt fagområde, skal der altid indtænkes ledelsesmæssige, organisatoriske og tværsektorielle forhold i arbejdet.
Arbejdet i netværket foregår primært virtuelt. Det bør dog tilstræbes at mødes i forbindelse
med opstart og ved foreningens årsmøde.
Hvordan etableres netværket og hvem refererer det til?
Netværket nedsættes af bestyrelsen efter en forudgående drøftelse på et regionsformandsmøde. Netværket består af 5 – 8 BKF-medlemmer, som har det pågældende fagområde som ansvarsområde. Netværket er nedsat for et år ad gangen.
Det er bestyrelsen, der har ansvaret for netværkets arbejde, og netværket refererer til bestyrelsen gennem et bestyrelsesmedlem, som er formand for netværket.
BKF`s bestyrelse har aktuelt besluttet at danne disse 5 netværk:
•
•
•
•
•

Skolenetværket
Dagtilbudsnetværket
Børne- og Familienetværket
Kultur- og Fritidsnetværket
Ledelsesnetværket

