Referat fra BKF landsnetværksmøde for dagtilbud den 26.9.2014
Deltagere i mødet:
Lars Sloth, Harriet Meisner, Rikke Jensen, Jette Frandsen Pedersen, Dorte Bloch Olsen
Fraværende Katrine og Pia Elgetti.

1. Møde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
Deltagere fra ministeriet:
Søren Lund, Mette McPhaill, Thomas, Bente Andresen, Lars, Charlotte Meibom.
1.1. Digitalisering - Brugerportal
Ministeriet orienterede om arbejdet med at udvikle en IT platform, som indebærer, at
kommunerne kan samle skole og dagområdets kommunikation med forældre ét sted. Den
enkelte kommune køber selv en løsning, der kan lægges på platformen.
Der var en drøftelse af, om kommunerne skal forsøge et fælles udbud på løsningen.
Ministeriet orienterede om, at der er en høring/ konference om digitale læringsredskaber for
børn 28. oktober. Invitation sendes til BKF.
E - indkomst lovforslaget har været i høring. BKF havde ingen kommentarer.
1.2. Status i forhold til tiltag fra regeringen på dagtilbudsområdet jf. dialogmøderne med
ministeren
Der holdes tre møder med særlige temaer i efteråret.
Forældresamarbejde og private aktørers rolle er sat på til det kommende møde torsdag den 2.
oktober.
Ministeren ønsker input til udvikling på området.
Lars orienterede om tilbagemeldingerne fra debatten på formands/bestyrelsesmødet i BKF
sidste fredag. Her blev givet bud på vigtige temaer til drøftelse:





0 til 18 år og folkeskolereform
0 til 2 årige - kompetenceløft for dagplejen
de private børnepassere
Ikke behov for fælles formålsparagraffer
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Der var en drøftelse af krav til privat pasning og om kompetenceløft til dagplejere.
1.3. Italesættelse af professioner på dagtilbud
Lars orienterede om, at BKF har et ønske om, at folkeskolereformens bud på at tale
professionen op på folkeskolen overføres til dagområdet. Der arbejdes videre med tanken.

1.4. Vidensstrategi
Ministeriet orienterede om, at Styrings- og reguleringseftersynet viste et behov for fokus på
to forhold:



Ingen klare outcome mål - hvad styrer vi efter på området
Behov for egentlig vidensstrategi

Der var en drøftelse af, hvordan parterne kan forestille sig at arbejde videre med de to
forhold.
2. Møde for BKF dagtilbudsnetværket
Lars orienterede fra regionsformandsmøde sidste fredag.
I forhold til generalforsamlingen i BKF kan der komme til at mangle et bestyrelsesmedlem,
der skal have ansvar for dagtilbudsområdet.
Der var en drøftelse af mulige forslag til nyt bestyrelsesmedlem.
Lars gjorde opmærksom på, at mødet for regionsformænd, netværk og bestyrelse ligger kl 15
til 17 onsdag op til BKF landsmødet.
Lars sender dagsorden ud for netværksmødet, som vil ligge kl. 17.00. Vi skal blandt andet
drøfte spørgsmål til ministeren, som Eik Møller vil stille under BKF seancen med ministeren.
Generel drøftelse af arbejdsform, herunder mødeafholdelse, høringssvar, holdningspapir mv.
Der blev rejst et forslag om, at vi afsætter en hel dag til netværksmøde, hvor vi går i dybden
med de temaer, vi vil arbejde med. Forud for mødet aftales debatindlæg, så mødet er godt
forberedt.
Aftalen blev, at vi mødes 8. og/eller den 9. januar til fælles netværksmøde for at gå i dybden
med vores kommende års opgaver. Lars clearer med bestyrelsen.
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Lars sørger for, at det bliver tilrettelagt med sted og program.
Status på arbejdsplan:
Dagplejen
Notatet er udarbejdet. Regionerne kan tage det op til debat.
Vi skal bruge notatet til at udfordre nuværende ordninger; overenskomster mv.
Barnet i centrum
3. december er der konference om resultater af forskningsprojektet.
Private tilbud
Der var en drøftelse af det videre arbejde. Der var forslag oppe om at tage udgangspunkt i
Eiks oplæg om privat pasning og netværkets gamle notat om de private dagtilbud. Fokus må
være, at der skal stilles samme lovkrav til privat pasning som til øvrige tilbud, samt at vi
drøfter kommunernes krav i forbindelse med godkendelse og tilsyn.
Dagtilbudsområdet generelt, fokus på læring og det enkelte barns udvikling.
Der er akut behov for et materiale, der kan sætte fokus på, hvad kavlitet er.
DBL sætter henvisning til SFI og Dansk Clearinghouse om kvalitetsinstitutioner ind i notatet.
Forslaget blev, at vi i første omgang skriver bullits til et papir om, hvad kvalitet er med
udgangspunkt i Task Force pejlemærker, Salamancaerklæring, synlig læring, Brenda
Taggert, SFI og Dansk Clearinghouse.
DBL starter et papir med bullits, som andre skriver videre på. Vi tager temaet op på mødet på
Nyborg Strand.
Udviklingsprogrammet
Ikke nyt.
Gennemgang af holdningspapir
Tages op på heldagsmødet i januar
Drøftelse af netværkets organisering, herunder eventuel sammenlægning med
skolenetværket
Landsbestyrelsen har ikke ønsker om en sammenlægning. Det har dagtilbudsnetværket heller
ikke, men ser gerne fælles møder med skolenetværket om fælles temaer. Der er fortsat ikke
svar fra skolenetværket på vores invitation til et fælles møde.
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Nyt fra de regionale netværk
Punktet blev ikke drøftet.

3. Kl. 14 møde med KMD vedrørende udvikling af produkter
KMD mødte med tre repræsentanter for området, der arbejder med Børn og uddannelse.
Dagsorden for drøftelse:





forventningsafstemning - andre emner end de nævnte?
effekt- og kvalitetsmåling af det pædagogiske arbejde
læring, trivsel og kommunikation
sammenhæng mellem 0 til 18 årige

4. Eventuelt
Projekt Fremfærd - børn. Et KTO projekt. Projektet blev kort drøftet. Der er vanskeligt at se
sammenhæng fra det fælles projektformål og til det konkrete udkast til projekt på 0 til 2 års
området. Lars vil bede KL repræsentanten rette henvendelse til DBL.
Henvisning til materiale om kvalitetsinstitutioner:
”Virkningsfulde tiltag i daginstitutioner” Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning,
Aarhus Universitet. Undersøgelse fra 2013 bestilt af KL.
”Gode børnehaver giver børn bedre karakterer i 9. klasse” Ugebrevet A4 onsdag den
17.8.2011
AKF studie, 2011
”Børnehavens betydning for børns udvikling” 2009 SFI
Produktivitetskommissionen – udsagn i rapporten om dagtilbuds betydning

Ref. Dorte Bloch Olsen

Sekretariat: Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup, Tlf.: 4175 0660 , E-mail bkf@bkchefer.dk,
www.bkchefer.dk

