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1. Baggrund og formål med evalueringen  
I 2016 omlagdes ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune til en såkaldt di-
striktsstruktur. Distriktsstrukturen indebærer, at Ballerup Kommunes dagtilbud er organiseret i fem 
distrikter med hver sin distriktsinstitution; Distrikt Baltorp, Distrikt Hedegården, Distrikt Måløvhøj, 
Distrikt Skovlunde og Distrikt Skovvejen. Hver distriktsinstitution har én leder, én bestyrelse og en 
økonomi. I hver distriktsinstitution er fire til seks børnehuse, som i det daglige ledes af en til to pæ-
dagogiske ledere. Dagplejen fungerer som en del af Distrikt Hedegården.  

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 har Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune be-
sluttet, at der skal foretages en evaluering af distriktsstrukturen. Ballerup Kommune har valgt Epi-
nion og Brøndum & Fliess, herefter benævnt evaluator, til at gennemføre evalueringen. Denne rap-
port beskriver resultaterne af evalueringen.  

1.1 Evalueringens målepunkter 
Formålet med den ny ledelsesstruktur fra 2016 var at opfylde seks mål. Disse mål er brugt som 
styrende strategiske målepunkter i evalueringen og fremgår herunder: 

1. At styrke den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud 
2. At give distriktslederen mulighed for faglig sparring, der går tæt på praksis 
3. At give de pædagogiske ledere bedre mulighed for at fokusere på personaleledelse og faglig 

sparring, der går tæt på praksis   
4. At sikre faglige miljøer med mulighed for sparring og fælles refleksion over egen praksis   
5. At styrke det nødvendige samarbejde om børnene i et 0 til 25 års perspektiv   
6. At sikre økonomisk robusthed   

Evaluator har for hvert af disse seks strategiske målepunkter opstillet en række evalueringsspørgs-
mål, som tilsammen har til formål at belyse, hvorvidt ledelsesstrukturen har indfriet det ønskede 
formål. Disse undersøgelsesspørgsmål er beskrevet i detaljen i afsnit 9 om evalueringens metode. 

Dertil har det været et krav til evalueringen, at alle væsentlige interessentgrupper på dagtilbudsom-
rådet i Ballerup Kommune blev inddraget som informanter i evalueringen, og at evalueringen base-
res på en bred repræsentation, såvel geografisk som i forhold til dagtilbuddenes størrelse og andre 
forskelligheder. 

1.2 Evalueringens metode og dataindsamling 
Evaluator har på den baggrund gennemført en særdeles omfattende dataindsamling, der beror på 
en kombination af kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder, og som tæller henholdsvis: 

 Interviews med den øverste strategiske ledelse af dagtilbudsområdet i Ballerup Kommunes 
Center for Skoler, Institutioner og Kultur. 

 Interviews med hver af de fem distriktsledere på dagtilbudsområdet.  
 Fem fokusgruppeinterview med 33 af Ballerup Kommunes i alt 37 pædagogiske ledere (på 

tidspunktet for evalueringen). 
 Et fokusgruppeinterview med FTR / TR, et duo- og to enkeltinterview med øvrige til-

lidsvalgte. I alt har 11 tillidsvalgte deltaget i evalueringen.  
 En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt det pædagogiske personale i 

børnehusene, som er inviteret via opslag på Aula, hvorfra de har kunnet tilgå det webbase-
rede spørgeskema. I alt 216 medarbejdere har besvaret spørgeskemaet.  
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 To virtuelle fokusgrupper med forældrerepræsentanter fra hhv. distriktsbestyrelser og hus-
råd. I alt deltog 10 forældrerepræsentanter.  

 Fem interview med informanter på øvrige områder herunder skoleområdet, BFO og sund-
hedsplejen. 

Alle interview og fokusgrupper i evalueringen er gennemført i perioden fra oktober til december 
2021. Surveyen blandt medarbejderne er gennemført i januar og februar 2022.  

Nedenstående tabel illustrerer, hvordan hver af de i alt syv informantgrupper bidrager til at belyse 
evalueringens seks strategiske målepunkter. 

Tabel 1.1. Oversigt over strategiske målepunkter og informanter  

  
Center 

for Sko-
ler, Inst. 
og Kul-

tur  

Distrikts-le-
delse   

Pædagogiske 
ledere 

Tillids-
valgte 

(FTR/TR)  
Medarbejdere  Forældrerepræsentanter 

  

Skoler og 
Center for 

B&U-rådgiv-
ning   

1. Styrke den strategiske 
ledelse af det samlede 
dagtilbud  

       

2. Give distriktslederen 
mulighed for faglig spar-
ring tæt på praksis  

       

3. Give pædagogiske le-
dere mulighed for fokus 
på personaleledelse og 
faglig sparring tæt på 
praksis  

       

4. Sikre faglige miljøer 
med mulighed for spar-
ring og fælles refleksion 
over egen praksis  

       

5. Styrke det nødvendige 
samarbejde om børnene 
i et 0 til 25 års perspektiv  

       

6. Sikre økonomisk ro-
busthed         

  
 

1.3 Rapportens opbygning 
Rapporten består af i alt 9 kapitler, hvoraf denne indledning udgør det første.  

 I kapitel 2 præsenteres en sammenfatning af evalueringens vigtigste fund og for hvert af de 
strategiske målepunkter opsummeres en række konkrete, handlingsanvisende anbefalinger.  

 I kapitel 3 belyses strategisk målepunkt 1, hvor det undersøges, om distriktsstrukturen har bi-
draget til at styrke den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud.  

 Kapitel 4 præsenterer evalueringen af det andet strategiske målepunkt og stiller skarpt på di-
striktsledernes muligheder for at bedrive faglig sparring tæt på både distriktsledernes og de 
pædagogiske lederes praksis.  

 Kapitel 5 belyser det tredje strategiske målepunkt, som behandler spørgsmålet om, hvorvidt le-
delsesstrukturen har givet de pædagogiske ledere bedre mulighed for at fokusere på perso-
naleledelse og faglig sparring tæt på praksis. 

 I kapitel 6 undersøges det, om strukturen har bidraget til at sikre faglige miljøer med mulighed 
for sparring og refleksion over praksis ude i børnehusene.  

 I kapitel 7 behandles evalueringens femte strategiske målepunkt om at styrke samarbejdet om 
kommunens børn i et 0-25 års perspektiv. 
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 I kapitel 8 undersøges det, om distriktsstrukturen har bidraget til at sikre økonomisk robusthed 
på dagtilbudsområdet. 

 Endelig følger i rapportens kapitel 9 en uddybende beskrivelse af evalueringens metode.  
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2. Hovedkonklusioner og anbefalinger  
Det er evalueringens overordnede konklusion, at Ballerup Kommunes dagtilbudsstruktur er formål-
stjenlig og robust: 

 Det strategiske fokus på dagtilbudsområdet er styrket gennem distriktsledernes virke, lige-
som helhedsforståelsen generelt set er fremmet. 

 Distriktslederne har etableret et tæt fagligt samarbejde og giver i nogen udstrækning lø-
bende feedback og sparring til de pædagogiske ledere. 

 Blandt de pædagogiske ledere er et stort fokus på og ønske om at bedrive faglig ledelse og 
sparring til det pædagogiske personale i børnehusene. Det kan konkluderes, at de pæda-
gogiske ledere delvist lykkes med at bedrive faglig ledelse. 

 Der findes et fagligt miljø i dagtilbuddene, og hovedparten af medarbejderne oplever, at de 
kan få råd, vejledning og faglig sparring, når de har behov for det. 

 Dagtilbudsstrukturen matcher skole- og klubstrukturen, hvilket understøtter arbejdet med 
overgange og brobygning. 

 Dagtilbudsstrukturen har sikret en økonomisk robusthed. 

Evalueringen peger samtidig på, at der med udgangspunkt i den eksisterende dagtilbudsstruktur er 
plads til forbedringer og prioriteringer. Disse forhold samt hovedkonklusionerne i forhold til evalue-
ringens seks strategiske målepunkter fremgår nedenfor. 

I forhold til det første strategiske målepunkt om at styrke den strategiske ledelse af Ballerup 
Kommunes samlede dagtilbud er det den overordnede vurdering, at Ballerup Kommune med 
den nuværende struktur har etableret et solidt grundlag for den strategiske ledelse af det samlede 
dagtilbudsområde. 

Det kan konstateres, at distriktslederne med den nuværende struktur har fået indflydelse på den 
strategiske retning og den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud, og at det 
strategiske fokus er styrket gennem distriktsledernes virke. 

Der er samtidig potentiale i at styrke distriktslederens strategiske ledelse yderligere, idet det strate-
giske ledelsesniveau kan styrkes både opad i organisationen (i forhold til forvaltningsniveauet) og 
nedad i organisation (i forhold til børnehusene og de pædagogiske ledere). 

Det er endvidere anbefalingen at udbygge og styrke det tværgående fokus i forhold til kommunale 
samarbejdspartnere. Her tænkes i det fælles, strategiske arbejde med skoleområdet, klubberne 
samt børne- og ungeområdet, ligesom gruppen af distriktsledere på skole-, dagtilbuds- og klubom-
rådet kunne få en mere fremtrædende rolle i forhold til løsningen af strategisk ledelse på distriktsni-
veau. 

Det er det generelle billede, at den nuværende dagtilbudsstruktur har fremmet helhedsforståelsen 
på tværs af distrikterne. Det er dog på samme tid et opmærksomhedspunkt, at dette med fordel vil 
kunne styrkes. Der bør arbejdes på, at kendskabet til hinanden på sigt bliver bedre, og at der ar-
bejdes mere målrettet og strategisk på tværs af distrikter.  

Endelig er det opfattelsen hos størstedelen af distriktslederne og de pædagogiske ledere, at de 
med fordel kan involveres mere i den strategiske ledelse, herunder ikke mindst i arbejdet med at 
udvikle og ikke blot implementere strategier. 

I forhold til det andet strategiske målepunkt om at give distriktslederen mulighed for faglig 
sparring, der går tæt på praksis er det konklusionen, at Ballerup Kommune er kommet et godt 
stykke i forhold til den faglige sparring, som overordnet set opleves som givende og nyttig. Hertil 
kommer, at distriktslederne har etableret et tæt fagligt samarbejde, både de fem distriktsledere 
imellem og med forvaltningen; et samarbejde, som rummer feedback og sparring. 
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Der er imidlertid forskel på hvor megen sparring, der gives – fx til de pædagogiske ledere. Her er 
der rum for forbedring og behov for øget prioritering samt en højere grad af formel struktur i forhold 
til faglig sparring generelt. Det gælder i særlig grad i forhold til sparring med de pædagogiske le-
dere. 

Der kan være behov for en omprioritering hos både distriktslederne og de pædagogiske ledere i 
forhold til at fremme sparring på bekostning af øvrige indsatser, som for eksempel mødevirksom-
hed, service og administrative opgaver. 

Der er endvidere behov for, at den praksisnære sparring ikke alene opprioriteres, men også forma-
liseres og struktureres yderligere. Sparringspraksis skal professionaliseres, således at der udvikles 
en struktureret og systematisk sparrings- og feedbackpraksis, der er både er kontinuerlig, involve-
rende og baseret på en grundlæggende tillid mellem lederne. 

I forhold til det tredje strategiske målepunkt om at give de pædagogiske ledere bedre mulighed 
for at fokusere på personaleledelse og faglig sparring, der går tæt på praksis er det konklu-
sionen, at der blandt de pædagogiske ledere er et stort fokus på og ønske om at bedrive faglig le-
delse og sparring til det pædagogiske personale i børnehusene.  

Det kan også konkluderes, at det pædagogiske personale oplever, at de kan få råd, vejledning, 
støtte og sparring af deres pædagogiske ledere, hvis de har brug for det. De pædagogiske ledere 
lykkes således i et vist omfang med at bedrive faglig ledelse, men denne opleves, særligt af dem 
selv, som utilstrækkelig. Dette billede bakkes i store træk op af distriktslederne, blandt hvem det er 
en udbredt opfattelse, at de pædagogiske ledere i vidt omfang lykkes med at bedrive faglig ledelse 
og at være tæt på det pædagogiske personale og deres praksis. 

De pædagogiske ledere føler generelt ikke, at de er tilstrækkeligt tæt på den pædagogiske praksis 
i børnehusene, eller at de har mulighed for at prioritere denne i det omfang, de ønsker. Resultatet 
er, at den faglige sparring fra pædagogisk leder til medarbejder i vidt omfang er efterspørgselsbå-
ren, og at der de fleste steder ikke findes faste rammer eller strukturer herfor.  

I forlængelse af anbefalingen vedrørende opprioritering af den faglige sparring mellem distriktsle-
dere og pædagogiske ledere peger evalueringen således på et behov for, at det prioriteres at fri-
gøre tid til faglig sparring ind i børnehusene hos de pædagogiske ledere. Det bør i den forbindelse 
overvejes, om de pædagogiske lederes mødeaktiviteter kan begrænses, om uhensigtsmæssige le-
delsesspænd kan mindskes, og om flere administrative opgaver kan løses i distriktsregi. 

I forhold til det fjerde strategiske målepunkt om at sikre faglige miljøer med mulighed for spar-
ring og fælles refleksion over egen praksis er det konklusionen, at der findes et fagligt miljø i 
dagtilbuddene, og at den faglige sparring er mest udbredt mellem kollegaer i det daglige ude på 
stuerne, på personalemøder eller i relation til specifikke børn/børnesager. 

Der er forholdsvis store forskelle fra børnehus til børnehus – og i enkelte tilfælde sandsynligvis 
også internt i det enkelte børnehus – både i indholdsmæssig tyngde, systematik og frekvens af den 
faglige ledelse fra pædagogisk leder til medarbejder såvel som fra medarbejder til medarbejder. 
Der synes således at være et betydeligt potentiale for en større systematik omkring kollegial, fag-
ligt funderet sparring og faglige miljøer i børnehusene, hvilket bedst skabes ved at få en større sy-
stematik omkring de pædagogiske lederes faglige og pædagogiske ledelse. 

Generelt er det opfattelsen, at der er gode muligheder for sparring de pædagogiske ledere imellem 
i eget distrikt. Denne sparring opleves af flertallet af de pædagogiske ledere generelt som givende.  

Det er samtidig også kendetegnende, at der blandt et ikke ubetydeligt mindretal af de pædagogi-
ske ledere er en del kritik af, at formen med møder med fast frekvens giver dem en oplevelse af at 
bruge for meget tid på noget, som de ikke oplever at få det store faglige udbytte af. Det rokker dog 
ikke ved det samlede indtryk, at de pædagogiske ledere for langt størstedelens vedkommende 
sætter stor pris på - og også fortsat ønsker faglig sparring fra deres lederkollegaer samt at indgå i 
faglige miljøer med disse. 



8

I forhold til det femte strategiske målepunkt om at styrke det nødvendige samarbejde om bør-
nene i et 0 til 25 års perspektiv er det konklusionen, at dét at dagtilbudsstrukturen matcher såvel 
skole- som klubstrukturen i sig selv understøtter arbejdet med overgange og brobygning. Distrikts-
opdelingen med tætte relationer gør det alt andet lige lettere at skabe et samarbejde om det en-
kelte barn.   

I forhold til skoleområdet fremhæves det bredt set, at der er et behov for at revitalisere arbejdet 
med ”Fælles om den gode skolestart”. En fælles forståelse og struktur skal genetableres efter en 
lang coronaperiode, hvor en del elementer i arbejdet har været sat ud af spil. Her er der brug for, at 
distriktslederne på dagtilbuds- og skoleområdet i tæt samspil får samarbejdet forbedret, herunder 
at distriktslederne på dagtilbudsområdet sætter sig i spidsen for samarbejdet set fra et dagtilbuds-
perspektiv.  

I forhold til samarbejdet med øvrige kommunale områder er det – i lighed med skoleområdet – op-
fattelsen, at der er gode og udbytterige dialoger. I lighed med skoleområdet er det dog ligeledes 
vurderingen hos størstedelen af informanterne, at samarbejdet skal ses efter i sømmene og revita-
liseres. Der efterspørges en større grad af ensartethed mellem distrikterne, og at der indgås for-
pligtende aftaler om en mere strømlinet proces med ensartet brug af skabeloner mv. og vedhol-
denhed i forhold til at agere som aftalt. 

I forhold til det sjette og sidste strategiske målepunkt om at sikre økonomisk robusthed er det 
konklusionen, at Ballerup Kommune med dagtilbudsstrukturen har skabt økonomisk bæredygtig-
hed og dermed har sikret en økonomisk robusthed på området. Dagtilbudsøkonomien er med an-
dre ord tilstrækkelig robust til at kunne håndtere ændringer i eksempelvis børnetalsudviklingen og 
de overordnede kommunaløkonomiske rammer. 

De sorte tal på bundlinjen er også et resultat af, at dagtilbudsstrukturen har medført øget fleksibili-
tet (distriktslederne kan fordele midler i forhold til behov) og forbedrede muligheder for at hjælpe 
økonomisk husene imellem i det enkelte distrikt. I den forbindelse kan der ses på tre umiddelbare 
muligheder for at styrke økonomien på dagtilbudsområdet yderligere: Fælles vikarkorps på tværs 
af distrikter, styring i forhold til personalets timer samt sanering af mødekulturen. 

Det kan konstateres, at viljen til at inddrage pædagogiske ledere i de økonomiske prioriteringer og 
opfølgninger er til stede hos distriktslederne, men at man ikke alle steder har fundet den rette ba-
lance. Der er brug for, at Ballerup Kommune sikrer, at der skabes en ensartet grad af gennemsig-
tighed på det økonomiske område, og at roller og ansvarsområder mellem distriktsledere og pæda-
gogiske ledere tydeliggøres. En øget grad af transparens vil gøre det muligt for de pædagogiske 
ledere at navigere skarpt og agere strategisk.  

En vigtig faktor ind i den økonomiske styring af dagtilbudsområdet er distriktsadministrationerne. 
Såvel distriktslederne som de pædagogiske ledere er i bund og grund tilfredse med administratio-
nerne, om end omfanget af administrativ understøttelse vurderes som lav. Det er evaluators vurde-
ring, at Ballerup Kommune med fordel kan anvende flere ressourcer på distriktsadministrationen. 

 

2.1 Konteksten påvirker ledelsesstrukturen 
Undervejs i dataindsamlingen til evalueringen har informanterne peget på en række kontekstuelle 
forhold, som ikke nødvendigvis i sig selv har noget at gøre med ledelsesstrukturen på dagtilbuds-
området, men som er væsentlige, fordi de påvirker strukturens funktionsdygtighed og informanter-
nes holdning til strukturen. 

Disse forhold er fremkommet gennem interviewene med især de pædagogiske ledere og til-
lidsvalgte, men bakkes også delvist op i interviews med distriktsledere og forældrerepræsentanter.  
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De pædagogiske ledere har generelt en oplevelse af, at mængden af arbejdsopgaver på deres 
bord har været - og fortsat er - stigende, ligesom en række rammebetingelser sætter det samlede 
dagtilbudsområde under pres. De væsentligste af disse forhold er: 
 

 Et generelt pres på dagtilbudsområdet forårsaget af stigende børnetal, som giver en ople-
velse af at være under pres. Ikke nødvendigvis i relation til normering og økonomi, snarere 
fordi det sætter fysiske rammer under pres og medfører løbende ændringer, udvidelser etc.  

 Et stigende antal komplekse forløb med specifikke børn, herunder egentlige børnesager, 
som tager meget tid for både ledere og personale.  

 Mangel på arbejdskraft og deraf følgende vakante stillinger (både medarbejdere og ledere) 
samt udfordringer og tidsforbrug forbundet med rekruttering af kvalificerede kandidater. 

 Flere sideløbende strukturer, fx MED, TRIO, diverse arbejdsgrupper, som sammen med 
øvrige møder, fx i PPR-regi og ifm. med børnesager, skaber et indtryk af et stort antal mø-
der, som ”flyder sammen med” møder i ledelsesstrukturen og giver et samlet indtryk af et 
meget stort antal møder. Flere betegner dette som et særligt udtalt fænomen i Ballerup 
Kommune. 

 Opfattelsen af at der er et stort antal indsatser og udviklingsprojekter med en hyppighed, 
som betyder, at resultater og nye arbejdsgange ikke når at bundfældes i børnehusene. 

 
Disse forhold eksisterer i et vist omfang uafhængigt af strukturen og er ikke alle sammen direkte 
afledte heraf, men de overskygger i nogle tilfælde – og for en del af de pædagogiske lederes ved-
kommende – potentielle fordele ved strukturen og spænder ben for den fulde udnyttelse af struktu-
rens potentiale.
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3. Strategisk målepunkt 1: Styrke den strategiske le-
delse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud  

Evalueringens første strategiske målepunkt fokuserer på, om dagtilbudsstrukturen har styrket den 
strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud.  

Distriktslederen har ansvar for den strategiske, visionære og langsigtede ledelse af distrikts-institu-
tionen. Distriktslederen indgår i et ledelsesteam med de øvrige distriktsledere på 0-5 årsområdet.  

Distriktsledernes ledelsesteam skal sikre pædagogisk kvalitet i hverdagen og mulighed for at ud-
vikle kvaliteten i Ballerup Kommunes samlede dagtilbud ved, at distriktslederne påtager sig opga-
ver, der går på tværs af Ballerup Kommune. Derigennem er det målet med strukturen at styrke di-
striktsledergruppens mulighed for at kunne omsætte nationale politikker og lokale politiske intentio-
ner til handling. 

Evalueringen af målepunktet er på den baggrund opbygget efter følgende temaer: 

Figur 3.1. Strategisk ledelse: Fokus, helhedsforståelse og inddragelse  

Strategisk fokus Helhedsforståelse  Inddragelse 

Tager strategiudviklingen ud-
gangspunkt i detaljerede strategi-
ske udmeldinger fra forvaltningen 
til de fem distriktsledere, eller er 
der snarere tale om en rammean-
givelse med brede mål, som ef-
terfølgende versioneres efter di-
strikternes kontekst og vurde-
ring? 
 
Er der tale om en vekselvirkning i 
ledelseskæden? 

Opleves en samskabelse mellem 
Center for Skoler, Institutioner og 
Kultur og distriktslederne? 
 
I hvilken grad udvikler distriktsle-
deren strategien for distriktet gen-
nem samspil blandt de fem di-
striktsledere? 
 
I hvilken udstrækning og med 
hvilket indhold har distriktsle-
derne påtaget sig opgaver, der 
går på tværs af kommunen? 
 

I hvilken grad omfatter den strate-
giske ledelse, drevet af distrikts-
lederen, et samspil med de pæ-
dagogiske ledere? 

 

De primære informanter i forhold til dette strategiske målepunkt er direktør og centerchef, distrikts-
ledere, pædagogiske ledere og tillidsvalgte. 

Afsnittets hovedkonklusioner er følgende: 

1. Det strategiske fokus på Ballerup Kommunes dagtilbudsområde er styrket gennem distrikts-
ledernes virke, herunder muligheden for at fremme den pædagogiske kvalitet i hverdagen 

2. Distriktslederne har indflydelse på den strategiske retning og den strategiske ledelse af Bal-
lerup Kommunes samlede dagtilbud 

3. Strukturen har fremmet helhedsforståelsen i distrikterne og understøtter dermed mulighe-
den for at omsætte nationale politikker og lokale politiske intentioner til handling 

Opmærksomhedspunkterne og anbefalingerne er: 

1. Der er potentiale for en yderligere styrkelse af distriktsledernes strategiske ledelse opad, 
udad og nedad i organisationen 

2. Der er et uudnyttet potentiale i forhold til at fremme helhedsforståelsen på tværs af distrikter 
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3. Distriktslederne kan med fordel inddrages yderligere i udviklingen af strategier, frem for 
alene at blive inddraget i implementeringen af strategier 

4. De pædagogiske ledere kan med fordel få en tydeligere rolle i den strategiske ledelse af 
dagtilbudsområdet, blandt andet ved at blive involveret mere og tidligere i processerne end 
tilfældet er p.t. 

  

3.1 Strategisk fokus 
Strategisk ledelse bliver virkeliggjort gennem distriktslederens kompetencer og evne til at analy-
sere, udarbejde og kommunikere visioner for den fremtidige udvikling, at sætte retning, skabe sam-
menhæng i strategierne og at skabe et helhedsorienteret syn. Strategisk ledelse er med andre ord 
det overordnede ledelsesarbejde, som sikrer en prioritering af aktiviteter, indsatser og leverancer 
således at dagtilbudsområdets politikker, visioner og langsigtede mål bliver til virkelighed. Det er 
vigtigt at understrege, at strategisk ledelse ikke er forbeholdt den øverste ledelse: Der skal udføres 
strategisk ledelse på alle organisatoriske ledelsesniveauer. 

Det er den overordnede vurdering, at Ballerup Kommune med den nuværende struktur har etable-
ret et solidt grundlag for den strategiske ledelse af det samlede dagtilbudsområde. Rollerne mel-
lem de forskellige organisatoriske ledelsesniveauer er i forhold til den strategiske ledelse forholds-
vis entydigt trukket op, og det er distriktsledernes og hovedparten af de pædagogiske lederes op-
fattelse, at strukturen på dette felt er med til at sikre en sammenhængskraft på dagtilbudsområdet. 

Den strategiske ledelse, udøvet af centerchef, afsnitsleder og distriktsledere, fokuserer på aktivite-
ter og indsatser som eksempelvis: 

 Faglig ledelse 
 Sparring og refleksion 
 Ensartet kvalitet i opgaveløsningen 
 Fælles (ledelses)sprog  
 Fælles børnesyn 
 Tilbageløb af informationer til det enkelte distrikt 
 Den fælles fortælling 
 Det strategiske narrativ 

Der er etableret formaliserede strukturer og fora, hvor centerchef, afsnitsleder og distriktsledere 
mødes og arbejder med strategiske ledelsesemner. Gruppen mødes ugentligt, ligesom der er afsat 
tid til 1:1-samtaler med strategisk ledelsesfokus hver anden måned mellem centerchef og distrikts-
leder. Herudover er der månedlige møder, hvor alene distriktslederne deltager. Her koordineres 
indsatserne og eksekveringen. 

Det kan konstateres, at distriktslederne med den nuværende struktur har fået indflydelse på den 
strategiske retning og den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud – og at 
det strategiske fokus dermed er styrket gennem distriktsledernes virke. Ballerup Kommune er kom-
met et godt stykke i forhold til at styrke den strategiske ledelse, men det er vigtigt at understrege, 
at strategisk ledelse ikke alene kræver overblik og evne til prioritering, men i høj grad også en stor 
grad af vedholdenhed i forhold til at virkeliggøre strategiske målsætninger, strategiske udsyn i or-
ganisationen samt dygtig strategisk kommunikation.  
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Der er med udgangspunkt i dette et potentiale i at styrke distriktslederens strategiske ledelse yder-
ligere. Distriktslederne er særligt stærke i forhold til de driftsmæssige ledelsesopgaver, men det 
strategiske ledelsesniveau kan styrkes både opad i organisationen (i forhold til forvaltningsni-
veauet) og nedad i organisation (i forhold til børnehusene og de pædagogiske ledere). Dette kan 
ske ved at fokusere yderligere på og styrke følgende strategiske ledelsesopgaver: 

 Sparring og dialog opad, nedad og udad i organisationen i forhold til prioritering, kvalitet og 
målopfyldelse 

 Mere tværgående fokus distrikterne imellem, bl.a. for at sikre, at ”ingen er lykkes, før alle er 
lykkes” 

 I øget grad at få den pædagogiske ledergruppe til at tænke og arbejde strategisk. Dette 
kræver evnen til at bevæge den pædagogiske ledergruppe væk fra at være en gruppe le-
dere med egne dagsordener og over til at være en strategisk ledergruppe 

 Vedholdenhed og dermed evnen til at holde fast i og følge op på strategiske målsætninger 
 Styrke den strategiske kommunikation og meningsskabende ledelse 
 Sikre en tidligere involvering af distriktslederniveauet i forhold til udvikling af strategier frem-

for (næsten) udelukkende at bruge distriktslederne til implementering af strategier 

Et yderligere opmærksomhedspunkt er, at det tværgående fokus i forhold til kommunale samar-
bejdspartnere med fordel kunne udbygges. Her tænkes der i det fælles, strategiske arbejde med 
skoleområdet, klubberne, børne- og ungeområdet m.fl., ligesom gruppen af distriktsledere på 
skole-, dagtilbuds- og klubområdet kunne få en mere fremtrædende rolle i forhold til løsningen af 
strategisk ledelse på distriktsniveau. Distriktslederne har i væsentligt omfang fokus på vigtigheden 
af et udbygget samarbejde med skoler, klubber og aktører i øvrigt på børne- og ungeområdet. 
Dette samarbejde er højt prioriteret, samtidig med at der er relativ stor enighed om, at samarbejdet 
har et stort potentiale for at blive udbygget yderligere.  

Endelig er det væsentligt, at følgende aspekter adresseres i forhold til den strategiske ledelse rela-
teret til det pædagogiske ledelsesniveau: 

 Størstedelen af de pædagogiske ledere ønsker en klarere og mere central rolle ind i den 
strategiske ledelse. Det er således den generelle opfattelse blandt de pædagogiske ledere, 
at man ikke har den fornødne tid til opgaven (i lighed med at være ledelsesmæssigt tæt på 
praksis, jf. afsnit 5). Der er bred enighed om, at tiden til at deltage i den strategiske ledelse 
skal findes for de pædagogiske ledere med henblik på at sikre kvalitet i hverdagen 

 Størstedelen af de pædagogiske ledere vil gerne i øget grad kunne indgå aktivt i ledelses-
kæden, dvs. lede både udad og opad i organisationen, hvilket kan kræve en større grad af 
involvering og inddragelse af pædagogiske ledere i forhold til både dimensionering, klargø-
ring og planlægning. Øget fokus på fælles sprog i ledelsen samt på de pædagogiske lede-
res muligheder for at lede opad vil kunne sikre en bedre kobling mellem strategisk og prak-
tisk operativt niveau 

 Øget grad af gennemsigtighed, opfølgning og kommunikation i ledelseskæderne. Det er op-
levelsen hos de pædagogiske ledere, at der er lydhørhed hos distriktslederne, når der sen-
des budskaber, idéer og forslag opad i organisationen, men at der ofte ikke meldes tilbage 
om status mv. fra øverste ledelsesniveau. Baggrunden herfor vurderes at være travlhed 
hos både distriktsledere og pædagogiske ledere. På trods af at travlhed er en reel faktor og 
udtrykker et dilemma, der skal håndteres, har en del pædagogiske ledere givet udtryk for, 
at et øget fokus på tilbagemeldinger om idéer og forslag vil styrke kvaliteten i den strategi-
ske ledelse og derfor bør prioriteres på trods af situationer, der tidsmæssigt er pressede, 
grundet travlhed 



4

3.2 Helhedsforståelse 
Det andet væsentlige element i forhold til at styrke den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes 
samlede dagtilbud er en stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt den nye dagtilbudsstruktur har 
fremmet helhedsforståelsen.  

I forhold til helhedsforståelse fokuseres der både på helhedsforståelsen overordnet på dagtilbuds-
området, mellem distrikterne og i de enkelte distrikter. 

Det er det generelle billede hos en stor del af informanterne, at den nuværende dagtilbudsstruktur 
generelt og overordnet har fremmet helhedsforståelsen på tværs af distrikterne. Det er i særlig 
grad hos den øverste ledelse og hos distriktslederne vurderingen, at man i øget grad orienterer sig 
mod fællesskabet, og at distriktslederne arbejder strategisk og helhedsorienteret i samspil med 
hinanden. 

Repræsentanter fra gruppen af tillidsvalgte peger dog samtidig på, at dagtilbudsstrukturen rummer 
mange ledelseslag, og at der ikke umiddelbart opleves en større helhedsforståelse på dagtilbuds-
området. Det fremhæves, at samarbejdet er godt indenfor de enkelte distrikter, men ikke i tilstræk-
kelig grad udfoldet på tværs af distrikterne. Det betyder, at man ikke ser dagtilbudsområdet som ét 
hele. 

Distriktslederniveauet og en stor del af de pædagogiske ledere er i lighed med de tillidsvalgte af 
den opfattelse, at samarbejdet på tværs af distrikter er et udviklingspunkt. Ballerup Kommune kan 
med fordel understøtte en proces, hvor der skabes en større grad af samarbejde, kendskab, viden-
deling og sammenhængskraft på tværs af distrikterne.  

I forhold til dette uudfoldede strategiske samarbejde distrikterne imellem oplever en større del af de 
pædagogiske ledere samt gruppen af tillidsvalgte, at man som distrikt kan opleves som en form for 
selvstændig enhed i kommunen. ”Én af fem små kommuner i kommunen”, som en informant har 
udtrykt det. Det er således et opmærksomhedspunkt, at kendskabet til hinanden på sigt bliver 
bedre, og at der arbejdes mere målrettet og strategisk på tværs af distrikter – og med tydeligere in-
volvering af de pædagogiske ledere. Dette betyder ligeledes, at ovenstående formulering om, at en 
pædagogisk ledergruppe skal have én samlet dagsorden også gælder for den øverste ledelse: At 
ledergruppen bestående af centerchef, afsnitsleder og distriktsledere også skal tænke og arbejde 
mere strategisk frem for at agere som en gruppe af ledere med hver deres dagsordener. 

 

 

Et yderligere aspekt i forhold til at øge det tværgående fokus distrikterne imellem er fremadrettet at 
sikre, at distriktsledere og til dels pædagogiske ledere påtager sig opgaver, der går på tværs af 
kommunen samt – som nævnt ovenfor – at lade gruppen af distriktsledere (skole, dagtilbud og 
klubber) løse flere (strategiske) opgaver. 

Hvor den generelle opfattelse er, at helhedsforståelsen og samarbejdet mellem distrikterne kan og 
skal udvikles markant mere, er det opfattelsen hos de fleste informanter, at samarbejdet i det en-

 Jeg savner det større blik for hvad der sker i andre distrikter, hvad rør sig på dagtilbudsom-
rådet og hvad er det man vil – børne og unge strategien er fin og har ambitioner, men jeg ople-
ver at opgaverne drysser ned, så her hvor vi sidder bliver det meget driftsopgaver. Hele tiden 
den korte frem for det lange lys. Jeg savner at tænke mere strategisk ledelse.  

Citat fra fokusgruppe med pædagogiske ledere

”
”
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kelte distrikt i store træk er velfungerende. De enkelte distrikter har fået skabt et godt grundlag for 
fællesskab og fokus på at kunne hjælpe på tværs af børnehuse. Eksempelvis på ledelsesniveau, 
hvor der dækkes ind for hinanden i perioder med vakante lederstillinger. Det er imidlertid opfattel-
sen, at dette praktiske og operative samarbejde mestendels sker på ledelsesniveau, og derfor er 
det et relevant spørgsmål, om der skal være øget fokus på at inddrage medarbejderniveauet på 
tværs af distriktets børnehuse også. 

  

3.3 Inddragelse 
Det tredje og sidste element i forhold til at styrke den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes 
samlede dagtilbud vedrører evnen til at inddrage og dermed invitere relevante ledelsesniveauer ind 
i det strategiske ledelsesrum. 

Det er opfattelsen hos størstedelen af distriktslederne, at de med fordel kan involveres mere i den 
strategiske ledelse, herunder ikke mindst i arbejdet med at udvikle og ikke blot implementere stra-
tegier.  

Det samme gør sig gældende for de pædagogiske ledere. Størstedelen af de pædagogiske ledere 
ser en fordel ved at blive involveret tidligere og mere, så det sikres, at der udføres strategisk le-
delse på alle organisatoriske ledelsesniveauer i Ballerup Kommune. Det er opfattelsen hos de pæ-
dagogiske ledere, at de (hvis de inddrages) kommer ind for sent, og dermed ikke er med til at kvali-
ficere projekter, initiativer og indsatser. Populært sagt er de pædagogiske ledere sjældent involve-
ret i kravspecifikationsfasen. Inddragelsen sker typisk, når projektet, initiativet eller indsatsen skal 
rulles ud i organisationen. Det fremgår tydeligt af følgende citater: 
 

 

Der er en række informanter (på tværs af informanttyper), som opfatter Ballerup Kommune som 
topstyret. Deres oplevelse er, at direktions- og chefniveauet udøver den reelle strategiske ledelse 
og at underliggende ledelsesniveauer implementerer strategierne. Distriktslederne inddrages i mo-
derat omfang, de pædagogiske ledere i sporadisk omfang og medarbejderne inddrages så godt 
som aldrig. Dette er et særskilt opmærksomhedspunkt for Ballerup Kommune: At den øverste le-
delse fokuserer mere på at sikre kendskab og ejerskab til strategierne og målsætningerne ved at 
skabe de rette forudsætninger på de forskellige niveauer samt skabe mening. 
 

 … jeg er egentlig fortaler for distriktstanken. Jeg synes at det er med til at højne kvaliteten, 
men det er voldsomt personafhængigt ift. om man oplever at være inddraget i strategien. Og 
det synes jeg er lidt ærgerligt. Jeg har mange gange sagt, at det er her vi skal inviteres ind os 
der er tættere på praksis – for de mangler argumenter.  

 Jeg oplever, at det foregår sådan, at der er nogle der bliver prikket til og får lov at deltage, 
man har ikke noget overblik over, hvem der deltager i hvad og hvorfor. Opgaverne er også me-
get låste, det er en meget stramt defineret opgave, når vi bliver lukket ind i den. Det har jeg fx 
oplevet i en arbejdsgruppe, jeg selv var med i. 

Citater fra fokusgrupper med pædagogiske ledere 

”
”

”
”
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De tillidsvalgte medarbejdere inddrages i Ballerup Kommunes MED-organisation, og i TRIO-grup-
pen diskuteres de faglige aspekter og større beslutninger om trivsel.  

Hvor der tidligere var et MED-udvalg i det enkelte børnehus er der med den nuværende struktur ét 
stort MED-udvalg, hvor der under ledelse af distriktslederen sker mere overordnede drøftelser, og 
hvor de konkrete drøftelser angående det enkelte børnehus fylder mindre. 

Nogle tillidsvalgte fremhæver, at strukturen har medført en oplevelse af øget distance og et mindre 
godt fungerende MED-system, som burde tilpasses bedre til dagtilbudsstrukturen.  

Det er ligeledes anført af nogle af de tillidsvalgte medarbejdere, at nogle distrikter ikke har alle TR 
med i MED-udvalg, hvilket opleves at være et problem for involvering og sikring af ejerskab til be-
slutninger. Omvendt er det anført, at der er praktiske forhold, som taler for en indirekte repræsen-
tation, idet udvalgene ellers risikerer at blive for store, hvorfor den nuværende repræsentation er 
valgt. 

  

 For nogle pædagogiske ledere giver det et stort meningstab, fordi de mister mulighed for at 
sætte deres eget aftryk på deres børnehus. Dels fordi mange ting kommer oppe fra, dels fordi 
man ikke har tid nok til at lede fagligt. Og så er der også en uklarhed i forhold til, hvordan man 
som pædagogisk leder kan lede op ad. Man er i tvivl om, hvordan man kan sende budskaber 
opad. Kommer det videre end distriktslederen? Det går kun en vej fra direktionen, og det er ned 
ad. Og så er det, at der sker et meningstab, hvis man ikke kan påvirke tingene. 

 De pipelines der er i kommunen, går mere nedad end de går opad – jeg forestiller mig, at hvis 
man gerne vil kvalificere beslutningerne længere oppe, da kunne det være en god ide at spørge 
længere nede. Jeg er ikke med i nogle udvalg, jeg ved ikke hvordan det fungerer, det er ikke så 
gennemsigtigt. Jeg oplever mere ledelse nedad, end vi har mulighed for at sige noget op ad. 

 Min helt klare oplevelse er, at jeg er helt nede i bunden uden muligheder for at tale op. Jeg 
kan sige ting til min distriktsleder, men det er udvandet inden det kommer op. Jeg har været vandt 
til, at når man laver noget strategisk, så spørger man dem, der har fingrene i bolledelen – det gør 
man ikke i dag. Der sidder nogle længere oppe og giver mig nogle opgaver, som ikke giver 
mening. 

Citater fra fokusgrupper med pædagogiske ledere og tillidsrepræsentanter

”

”
”

”
”

”



7

4. Strategisk målepunkt 2: Give distriktslederen mulig-
hed for faglig sparring, der går tæt på praksis  

Det andet centrale strategiske målepunkt i evalueringen vedrører distriktslederens muligheder for 
faglig sparring, der går tæt på både distriktsledernes og de pædagogiske lederes praksis.  

Evalueringen anlægger dermed flere perspektiver: 

 Et horisontalt perspektiv, hvor der fokuseres på i hvilken grad den enkelte distriktsleder gi-
ver og modtager faglig sparring til og fra øvrige distriktsledere 

 Et vertikalt perspektiv opad, dvs. der fokuseres på distriktsledernes sparring med forvaltnin-
gen, først og fremmest centerchefen, men også øvrige videnspersoner 

 Et vertikalt perspektiv nedad, dvs. det undersøges, hvordan og hvor hyppigt distriktslederen 
gennemfører faglig sparring med de pædagogiske ledere 

Evalueringen har kategoriseret undersøgelsesspørgsmålene i forhold til indhold, prioritering og 
struktur: 

Figur 4.1. Faglig sparring: Indhold, prioritering og struktur  

Indhold Prioritering  Struktur 

Hvilke emner indgår typisk i den 
faglige sparring tæt på praksis? 
 
Giver distriktsledere feedback, 
der skaber positive refleksioner 
eller forbedret praksis? 
 
Gennemføres der faglig sparring 
mellem distriktslederne, eller sker 
det kun fra distriktsleder til pæda-
gogisk leder? 
 

I hvor høj grad prioriterer distrikt-
slederne den faglige sparring? 
 
Bruger der i tilstrækkelig grad tid 
og ressourcer på den faglige 
sparring? 

Hvor struktureret og formaliseret 
er den faglige sparring fra distrikt-
sledernes side? 
 
Gennemføres den faglige spar-
ring primært efterspørgselsbåret, 
eller er distriktslederne også op-
søgende? 
 

 

De primære informanter til det strategiske målepunkt 2 om faglig sparring er pædagogiske ledere, 
distriktsledere, centerchef og direktør. 

Afsnittets hovedkonklusioner er følgende: 

1. Distriktslederne har etableret et tæt fagligt samarbejde, både mellem de fem distriktsledere 
og med forvaltningen; et samarbejde, som rummer feedback og sparring  

2. Dagtilbudsstrukturen muliggør, at en distriktsleder (med mandat fra øvrige øverste ledelse 
og fra øvrige distriktsledere) kan arbejde med en fælles problemstilling på tværs af dagtil-
budsområdet 

3. Distriktslederne giver løbende feedback og sparring til de pædagogiske ledere 

Opmærksomhedspunkterne og anbefalingerne er: 

1. Der er rum for forbedring og behov for øget prioritering og højere grad af formel struktur i 
forhold til faglig sparring generelt. Det gælder i særlig grad i forhold til sparring med de pæ-
dagogiske ledere  
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2. Arbejdet blandt distriktslederne om fælles problemstillinger og udfordringer på tværs af dag-
tilbudsområdet kan udnyttes mere, end det gøres for øjeblikket 

3. Distriktsledernes løbende feedback og sparring til de pædagogiske ledere er er primært 
uformel og i mindre grad struktureret. Udbyttet af den faglige sparring til de pædagogiske 
ledere kan øges ved en mere formaliseret og struktureret faglig ledelse og sparring 

  

4.1 Indhold 
Faglig sparring er en central del af den faglige ledelse, som blandt andet er defineret i ”Faglig le-
delse i offentlige organisationer” (Voxted, 2016) samt i ”Faglig ledelse i dagtilbud” (Voxted og Gott-
lieb 2019).  

De fem primære elementer i faglig ledelse fremgår af følgende figur: 

Figur 4.2. Hvad er faglig ledelse? 

At definere den faglige kerne i kerneopgaven 

Hvad er kerneopgaven? Hvilken faglighed indfrier kerneopgaven? Arbejdes der med kerneopgaven lokalt? 

At oversætte og omsætte politiske og strategiske beslutninger til ændret faglighed 

Hvordan oversættes og omsættes strategiske mål til faglige løsninger? Har man redskaber og viden til denne transfor-
mationsproces? 

Ledelse mellem nærhed og distance 

Hvem udøver faglig ledelse i hverdagen til understøttelse af forandringer? Er der den rette balance mellem nærhed og 
distance? Prioriteres tiden optimalt? 

At skabe faglige fællesskaber 

Har man et fagligt fællesskab omkring den faglige kerne? Anvendes ressourcepersoner (udefra) optimalt? 

H
VA

D
 E

R
 

FA
G

LI
G

 L
ED

EL
SE

? 

At dokumentere og formidle faglig kvalitet 

Hvordan dokumenteres et højt fagligt niveau? Hvilke informationer er nødvendige for at dokumentere og udvikle den 
pædagogiske faglighed? Hvordan indsamles disse data? 

 

Faglig ledelse og faglig sparring hænger tæt sammen. Samtidig skal faglig ledelse forstås bredere 
end faglig sparring, idet faglig ledelse eksempelvis kan omfatte instruerende ledelse. 

Faglig ledelse og sparring tæt på praksis betyder, at distriktslederen både oversætter og omsætter 
politiske og strategiske beslutninger til og for de pædagogiske ledere.  

Den faglige sparring fra distriktslederne til de pædagogiske ledere rummer en lang række forskel-
ligartede emner. Som eksempler på den faglige sparring har distriktsledere og pædagogiske ledere 
anført sparring om håndtering af samtaler om vanskelige emner med medarbejdere, indsatser til at 
fremme udvikling af læringsmiljøet og evalueringskulturen i de enkelte børnehuse, måder at invol-
vere forældre på, håndtering af forskellige børneproblemstillinger mv. 

Både distriktsledere og pædagogiske ledere oplever, at de er kommet et godt stykke med den fag-
lige sparring, og denne opleves som både givende og nyttig. Samtidig er der rum for forbedring og 
prioritering. 
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Sparringen mellem distriktslederne og mellem distriktsledere og pædagogiske ledere har typisk 
BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) som fælles sprog. BAL er et centralt papir, hvilket frem-
hæves af både distriktsledere og pædagogisk ledere. Det er samtidig et abstrakt papir, som ek-
sempelvis kræver, at der gøres en særlig indsats fra ledelsesside i forhold til at sikre, at nye med-
arbejdere og nye ledere får tænkningen ind under huden. Det kræver en særlig indsats og vedhol-
denhed at få BAL implementeret, og det kunne gøres gennem både kompetenceudvikling og spar-
ring med de pædagogiske ledere.  

Ugentlige ledermøder mellem distriktslederne gennemføres formaliseret. Der er tale om møder, 
hvor der er mange driftsspørgsmål og tillige større emner om fælles udvikling af læreplaner, evalu-
ering af læreplanstemaer, vedligeholde fælles sprog og fælles referenceramme. Det skal hertil be-
mærkes, at en række af distriktslederne ikke altid oplever, at distriktsmøderne giver det rette ud-
bytte. En række distriktsmøder opleves således som kommunikation oppe fra og ned samt koordi-
nering, hvilket ikke medfører et tilstrækkeligt godt udbytte af møderne. 

Sparringen mellem distriktsledere og pædagogiske ledere tager ofte udgangspunkt i projekter og 
konkrete initiativer. Det kan eksempelvis være fremme af pædagogiske metoder. Sparringen gen-
nemføres på et uformelt grundlag. Distriktsledere kommer fra tid til anden rundt i husene ”og ser 
sig for”, dvs. også ud fra en uformel tilgang. 

Et eksempel på et centralt omdrejningspunkt i sparringen mellem distriktslederne og de pædagogi-
ske ledere er fremme af læringsmiljøet i børnehusene. Distriktslederne lægger vægt på at give 
sparring, der lægger op til analytisk refleksion hos de pædagogiske ledere, blandt andet ved at 
rumme flere løsninger med udgangspunkt i børnenes og/eller barnets behov. Andre emner for den 
faglige sparring går på, hvordan BAL anvendes i husene, hvordan kvalitet i den pædagogiske prak-
sis fremmes, og hvordan overgange og sammenhænge mellem dagtilbud, skoler og klubber styr-
kes. 

Det gælder bredt for distriktsledernes sparring, at den ifølge både distriktslederne og de pædagogi-
ske ledere skaber positive refleksioner og forbedret praksis hos de pædagogiske ledere.  

Der er dog forskel på hvor megen sparring, der gives til de pædagogiske ledere fra distriktsleder-
nes side. Begrundelsen herfor er blandt andet, at der er forskelle i både distriktsledernes og de 
pædagogiske lederes tilgang i det personlige lederskab. Hvor opsøgende er den pædagogiske le-
der i forhold til at få sparring, og hvor opsøgende er distriktslederen i at give sparring? Dette af-
hænger blandt andet af graden af tillid mellem distriktsleder og pædagogisk leder. 

Endvidere afhænger sparringen af, hvordan distriktslederens personlige lederskab i relation til 
blandt andet indføling, opbakning samt tillid og tiltro er. Grundlæggende ser det dog ud som om, at 
distriktslederne – generelt set – prioriterer sparring til de pædagogiske ledere, målt i både emne og 
omfang. 

De pædagogiske ledere og deres medarbejdere (medarbejdernes vurdering er baseret på udsagn 
blandt de tillidsvalgte) oplever, at de pædagogiske ledere går til rigtig mange møder på distriktsni-

 Vi har faste 1:1 med vores distriktsleder, hvor vi selv skal sætte fokus på noget, hvor vi har 
brug for faglig sparring – hver tredje eller fjerde uge, og hvis man har brug for mere, får man 
det. Og det er virkelig godt. Selv hvis man ikke er forberedt, så bliver man spurgt, hvad der fyl-
der og det kan man så få hjælp til.  

Citat fra fokusgruppe med pædagogiske ledere 

”
”
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veau, og at dette betyder, at der bliver mindre tid i børnehuset. Det betyder i nogen udstrækning, at 
det bliver svært at være nærværende pædagogisk leder, der er tæt på praksis. 

Nogle steder er der 1:1-sparring mellem pædagogiske ledere på tværs af børnehuse. Der er dog 
stor forskel på, hvor ofte denne praksis er formaliseret, og derfor også stor forskel på, hvor meget 
sparring der i realiteten bliver gennemført (se desuden afsnit 6.2. om fagligt miljø blandt de pæda-
gogiske ledere).  

Generelt er der gode muligheder for sparring med andre pædagogiske ledere i eget distrikt. Denne 
sparring opleves generelt som givende. Generelt set er der endvidere kommunikation og samar-
bejde mellem distriktslederne, som virker befordrende for en helhedstænkning. Historisk hjalp le-
derne også hinanden, men det var mere personafhængigt, og ikke lagt i en bestemt struktur. Den 
nuværende struktur understøtter derfor i højere grad et samarbejde indenfor distrikterne og mellem 
distrikterne.  

Fra forskellig side er der udtrykt ønske om at opprioritere ledelse, fx souschefer i de huse, hvor der 
er mange medarbejdere og kun én leder. Et alternativ hertil kunne være at arbejde målrettet med 
distribueret ledelse, kombineret med større mulighed for selvledelse. Selvledelse i husene indenfor 
rammerne af den nuværende struktur synes ikke at være foldet ud eller analyseret dybere. Specielt 
i de tilfælde, hvor medarbejderne efterlyser ledelse, men ikke får det, kan en kombination af priori-
tering af faglig ledelse og selvledelse blandt medarbejdere være en relevant mulighed at overveje. 

Udsagn fra distriktslederne understreger, at Ballerup Kommunes dagtilbudsstruktur lægger natur-
ligt op til, at en distriktsleder med mandat fra øvrige distriktsledere kan arbejde med en fælles, 
tværgående problemstilling. Udsagn viser samtidig, at denne mulighed udnyttes i begrænset om-
fang. Som begrundelse herfor angives nogle udefrakommende faktorer, eksempelvis at nogle af di-
striktslederne er relativt nyansatte, og det derfor tager tid at komme ind i organisationen, processer 
og arbejde på tværs. En anden begrundelse er, at corona har medført, at tværgående initiativer op-
leves at være vanskeligere at gennemføre. 

Der er bred enighed blandt informanterne om, at der er en del emner, som med fordel kan udvikles 
på tværs af distrikterne. Det gælder eksempelvis fælles principper og praksis for målstyring, fælles 
model for faglig sparring i husene, model for distribueret ledelse m.m.  

Brugen af mandat kommer imidlertid ikke af sig selv. Brugen af mandater skal tilskyndes, idet der 
ellers forventeligt i mange tilfælde vil være forhindringer udefra. Brugen af mandat kræver, at der 
gives mandat som en del af en normal procedure, og at der er distriktsledere, som vil prioritere op-
gaven på fællesskabets vegne. 

Det er evaluators oplevelse, at der eksisterer en tillid mellem distriktslederne, hvorfor brug af man-
dat på fællesskabets vegne er en oplagt mulighed, der kan prioriteres højere fremover. 

 

4.2 Prioritering 
Det er en generel oplevelse blandt hovedparten af både distriktsledere og pædagogiske ledere, at 
de alle som ledere har et højt aktivitetsniveau, som munder ud i travlhed. Det er derfor et centralt 
spørgsmål, om der er behov for en omprioritering hos både distriktslederne og de pædagogiske le-
dere i forhold til at fremme sparring på bekostning af øvrige indsatser, eksempelvis mødevirksom-
hed, service og administrative opgaver.   
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Faglig sparring er, som anført ovenfor, højt prioriteret af alle informanter, men lykkes i nogle perio-
der ikke i det ønskede omfang. På den baggrund er der behov for at overveje, hvordan der kan fri-
gøres tid, så prioriterede indsatser i forhold til faglig sparring og faglig ledelse også bliver virkelig-
gjort. Det kræver en konsekvent ledelsesmæssig indsats og prioritering.  

Det kan følgelig konstateres, at det fra en del sider anføres, at der bruges utilstrækkelig tid og res-
sourcer til faglig sparring. De tillidsvalgte har eksempelvis givet udtryk for, at medarbejderne i 
lange perioder mangler deres pædagogiske ledere i huset. Det opleves, at de pædagogiske ledere 
trækkes ud til en del møder eller sidder meget på kontoret med faglige og administrative opgaver.  

Det synes tilmed som om, at faglig ledelse tæt på praktiseres i varieret omfang og forskelligt blandt 
distriktslederne. Det kan i den forbindelse overvejes, om adgange til at tilføre flere ledelsesressour-
cer skal være mulig i de enkelte distrikter, men fortsat være finansieret indenfor den kendte ramme 
til ledelsesressourcer. En sådan adgang kunne muliggøre, at sparringen blev opprioriteret. 

Distriktslederne oplever også i nogen grad, at de har vanskeligt ved at prioritere strategisk udvik-
ling, idet de betragter ”Fællesskab for alle - Alle i fællesskab” (Ballerup Kommune, 2017) samt BAL 
som rammesættende og ser egne indsatser som værende implementering af strategien.  

Evalueringen tegner således et billede af, at der (jf. kapitel 3) med fordel kan anvendes mere tid til 
strategisk udvikling blandt distriktslederne, hvis rammerne blev afklaret, og distriktslederne blev 
inddraget tydeligere og tidligere i strategiprocesserne. Dette kræver en dialog mellem distriktsle-
derne og forvaltningen om, hvad distriktsledernes strategiske råderum indebærer i forhold til gæl-
dende strategier. Det lader til, at der i nogen udstrækning mangler en fælles forståelse og et fælles 
sprog herom. Dette betyder at forventningen om, at distriktslederne bidrager til strategisk udvikling, 
er vanskeligere at indfri for distriktslederne, idet de mangler en afklaring af, hvor meget distriktsle-
derne må og skal ”tone” strategierne. 

  

4.3 Struktur 
Det fremgår af analysen i ovenstående afsnit, at den faglige sparring mellem distriktsledere og pæ-
dagogiske ledere typisk gennemføres på basis af et løsere set-up, baseret på frivillighed og ikke på 
forhånd aftalte sparringsforløb. Udsagn blandt informanterne understreger, at der som regel ikke er 
tale om kontinuerlige, aftalte forløb med særlige fokusområder og en fast struktur med forbere-
delse (herunder valg af fokusområder), gennemførelse og feedback. 

Der er eksempler på, at inspiration fra Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende evaluering 
af den styrkede pædagogiske læreplan bliver brugt i sparringen, men dette udspiller sig ikke forma-
liseret eller kontinuerligt. Der sker løbende sparring til hver pædagogiske leder, men denne sker li-
geledes uformelt.  

Udsagn fra informanterne understreger følgelig behovet for, at den faglige ledelse generelt, herun-
der den praksisnære sparring, har behov for at blive struktureret og opprioriteret. Der synes ud fra 
udsagn fra distriktsledernes oplevelser at være behov for, at distriktslederne strukturerer den fag-
lige 1:1-sparring yderligere og får flere værktøjer til selve samtalerne.  

Både distriktsledere og pædagogiske ledere har givet udtryk for, at der er et behov for et øget fo-
kus på en generel professionalisering af sparringspraksis: Der skal udvikles en struktureret og sy-
stematisk sparrings- og feedbackpraksis, der er både er kontinuerlig, involverende og baseret på 
en grundliggende tillid mellem lederne. De er store forskelle i sparring i dag, hvorfor en øget fokus 
på videndeling kunne inspirere og fremme indsatserne.  
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Der er forskelligartede eksempler på distriktsledernes sparring tæt på praksis: 

 Der er en distriktsleder, som giver meget faglig sparring, fx har distriktslederen 1:2- og 1:1-
samtaler med pædagogiske ledere månedligt, hvor der sparres om ledelse og det person-
lige lederskab. Hertil kommer de egentlige ledermøder 

 Et andet eksempel er en planlagt 1:1-sparring med pædagogiske ledere hver 6. uge om ek-
sempelvis ledelsesudfordringer, hvordan opgaver løftes, implementering af BAL mv.  

 Et tredje eksempel er en mulig plan om at introducere 1:2-sparringsdialoger, hvor det er re-
levant. Til billedet hører, at distriktslederen planlægger fire årlige dage med hele ledelses-
teamet, hvor de tager væk og taler udvikling af ledelsesteamet 

En del pædagogiske ledere påpeger, at dagtilbudsstrukturen rummer muskler til at løse ledelses-
opgaver i et eller flere huse, som måtte mangle en pædagogisk leder. Her kan distriktslederen i di-
alog med de pædagogiske ledere finde en løsning, som alle kan se sig selv i. Strukturen rummer 
således en fleksibilitet, som er positiv.  

Udsagn fra distriktslederne understreger, at denne fleksibilitet kan udnyttes endnu mere, end den 
bliver i dag.  
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5. Strategisk målepunkt 3: Give de pædagogiske le-
dere bedre mulighed for at fokusere på personale-
ledelse og faglig sparring, der går tæt på praksis  

 
I dette afsnit behandles evalueringens tredje strategiske målepunkt, dvs. om ledelsesstrukturen har 
givet de pædagogiske ledere bedre mulighed for at fokusere på personaleledelse og faglig spar-
ring tæt på praksis. Afsnittet består af tre underafsnit, som hver især adresserer de undersøgelses-
spørgsmål, som er listet i oversigten herunder: 

 
Figur 5.1. Personaleledelse og faglig sparring tæt på praksis: Indhold, prioritering og struktur 

Indhold Prioritering  Struktur 

Hvordan bedriver de pædagogi-
ske ledere faglig ledelse, der går 
tæt på praksis? 
 
Hvordan understøtter de pæda-
gogiske ledere medarbejdernes 
arbejde med de pædagogiske læ-
replaner? 
 
 

Hvordan er fordelingen af tid til 
de forskellige opgaver?  
 
Hvor meget faglig ledelse og le-
delse af det pædagogiske ar-
bejde kan der leveres inden for 
den tid, som er til rådighed? 
 

Anvender de pædagogiske le-
dere systematiserede metoder til 
at bedrive faglig ledelse, fx syste-
matisk brug af observation og/el-
ler feedback fra pædagogisk le-
der til medarbejder?  

 

Konklusionerne i dette afsnit baserer sig hovedsageligt på fokusgruppeinterviews med pædagogi-
ske ledere og på resultaterne af den kvantitative spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført 
blandt det pædagogiske personale i børnehusene. Derudover inddrages konklusioner fra inter-
views med tillidsvalgte og distriktsledere samt fra fokusgruppeinterviews med forældrerepræsen-
tanter i hhv. distriktsbestyrelserne og husrådene i de enkelte børnehuse.  

Afsnittets hovedkonklusioner er som følger:  

1. I alle børnehuse er der fokus på faglig ledelse og pædagogisk ledelse. De pædagogiske le-
dere leder fortrinsvis fagligt gennem møder, daglig tilstedeværelse, i forbindelse med udvik-
lingsprojekter, læreplaner og via involvering i individuelle børnesager  

2. Den faglige sparring fra pædagogiske ledere til medarbejdere eksisterer både i forhold til 
faglig udvikling af personalet og i konkrete sager eller faglige problemstillinger 

3. Den faglige sparring mellem pædagogiske ledere og det pædagogiske personale er (ho-
vedsageligt) usystematiseret og ikke-formaliseret, men finder sted ved behov, på møder, 
ifm. børnesager, (udviklings)projekter og mere ad hoc. Mere systematiske og tidskrævende 
metoder som fx observation er ikke udbredte 

4. Både blandt distriktslederne, de pædagogiske ledere, tillidsrepræsentanterne og i direktio-
nen er der udbredt enighed om, at der bør være øget fokus på de pædagogiske lederes 
faglige ledelse i børnehusene, og at der bør bruges mere tid på denne  
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Opmærksomhedspunkterne og anbefalingerne er: 

1. Der skal frigives tid hos de pædagogiske ledere, så de får mulighed for i højere grad at pri-
oritere og bruge mere tid på nærværende personaleledelse og faglig sparring med det pæ-
dagogiske personale 
 

2. Der skal etableres et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvad faglig ledelse og spar-
ring er, blandt de pædagogiske ledere på tværs af børnehuse og distrikter, og dette skal ty-
deliggøres overfor det pædagogiske personale 
 
 

5.1 Indhold 
 
Blandt de pædagogiske ledere er et stort fokus på at bedrive faglig ledelse og at give faglig spar-
ring til det pædagogiske personale ude i børnehusene. Alle er de meget bevidste om, at netop dét 
er deres kerneopgave. Derfor er det også en kilde til frustration for de pædagogiske ledere, når de 
føler, at den faglige ledelse skrider, fordi deres tid er optaget af andre opgaver.  

Som eksempler på, hvordan den faglige sparring og ledelse udmønter sig i børnehusene, nævner 
de pædagogiske ledere bl.a. følgende:  

 At de deltager på stuemøder, teammøder og personalemøder  
 At de hjælper til på gulvet, hvor de iagttager og observerer medarbejdernes arbejde 
 At de er inde over specifikke børns forløb og er involverede i stort set alle børnesager 
 Den løbende dialog med medarbejderne om, hvordan man kan understøtte og udvikle den 

pædagogiske praksis i børnehusene 
 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner, BAL, KIDS samt udviklingsprojekter med fokus 

på faglighed og pædagogik 

Dertil praktiserer enkelte pædagogiske ledere fra tid til anden mere formaliserede former for pæda-
gogfaglig ledelse og sparring i form af aktionslæring, systematisk observation eller lignende, men 
sådanne metoder er ikke udbredte på tværs af børnehusene.  

De pædagogiske lederes egne beskrivelser af indholdet i den faglige sparring og ledelse finder 
overvejende støtte i resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført blandt det 
pædagogiske personale. Som det fremgår af figur 5.2 herunder, oplever størstedelen af de ads-
purgte pædagogiske medarbejdere i børnehusene i meget høj eller høj grad, at de kan få råd og 
vejledning af deres pædagogiske leder, hvis de har brug for det (72 pct.), og at de har mulighed for 
at sparre med deres pædagogiske leder om faglige eller pædagogiske spørgsmål eller problemstil-
linger (67 pct.). Godt en fjerdedel af de pædagogiske medarbejdere oplever, at dette kun i nogen 
grad er tilfældet (hhv. 25 pct. og 29 pct.). Kun ganske få oplever, at det i lav grad er tilfældet. Ingen 
af de adspurgte pædagogiske medarbejdere svarer, at de slet ikke har adgang til råd, vejledning 
og faglig sparring hos deres pædagogiske leder.  
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Figur 5.2: Adgang til råd, vejledning og faglig sparring hos de pædagogiske ledere  

 

Note: Spørgsmålsformuleringer: ”Kan du få råd og vejledning af din pædagogiske leder/ledelse, hvis du har brug for 
det?” ”Har du mulighed for at sparre med din pædagogiske leder/ledelse om faglige eller pædagogiske spørgsmål og 
problemstillinger?”. N=216. 

 
Adspurgt om, hvor ofte de sparrer med den pædagogiske leder om faglige spørgsmål og problem-
stillinger, svarer de fleste pædagogiske medarbejdere, at dette sker på månedlig basis (44 pct.). 
Knap en tredjedel oplever dette hver dag eller en til flere gange om ugen (31 pct.), mens mere end 
hver femte (22 pct.) oplever det sjældnere end én gang om måneden eller aldrig. 
 

Figur 5.3: Hyppighed af faglig sparring mellem pædagogiske ledere og medarbejdere  

 

Note: Spørgsmålsformulering: ”Samlet set – hvor ofte sparrer du med din pædagogiske leder/ledelse om faglige spørgs-
mål og problemstillinger?”. N=216. 

 

Af figur 5.4 herunder fremgår det endvidere, at langt de fleste deltagende pædagogiske medarbej-
dere i en eller anden grad oplever, at de får faglig sparring fra deres pædagogiske leder, i samtlige 
af de oplistede situationer. Der er imidlertid væsentlige forskelle på, hvor udbredt den faglige spar-
ring med den pædagogiske leder i de forskelle situationer er: 

 Den situation, hvor flest pædagogiske medarbejdere oplever, at de får faglig sparring af de-
res pædagogiske leder, er i forbindelse med specifikke børns forløb, fx i børnesager. I 
alt svarer 68 pct. af de deltagende pædagogiske medarbejdere, at de i meget høj eller i høj 
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grad oplever sparring fra deres pædagogiske leder ved sådanne lejligheder, og dertil ople-
ver yderligere en fjerdedel (25 pct.) nogen grad af sparring fra deres leder i disse tilfælde 

 En stor del af de adspurgte pædagogiske medarbejdere (58 pct.) oplever desuden i meget 
høj eller høj grad, at de får sparring fra deres pædagogiske leder, når de oplever et spon-
tant behov herfor 

 52 pct. oplever, at det sker på teammøder, stuemøder eller andre personalemøder 
 Til sammenligning er det mindre end en fjerdedel (23 pct.) af de pædagogiske medarbej-

dere, som i høj grad oplever, at de modtager faglig sparring fra deres leder i hverdagen 
ude på stuerne 

 Færre end hver tredje (30 pct.) oplever en høj grad af sparring i forbindelse med, at lede-
ren observerer deres praksis 

 

Figur 5.4: Det pædagogiske personales oplevelser af faglig sparring fra den pædagogiske leder: I 
hvilken grad oplever du, at få faglig sparring fra din pædagogiske leder/ledelse i følgende sammen-
hænge…  

 

Note: Spørgsmålsformulering: ”De næste spørgsmål handler om i hvilke sammenhænge, du oplever at få faglig sparring, 
at have faglige drøftelser eller refleksioner med din pædagogiske leder/ledelse. I hvilken grad oplever du, at få faglig 
sparring fra din pædagogiske leder/ledelse i følgende sammenhænge…?”. N=216. 
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Som en del af spørgeskemaundersøgelsen er det pædagogiske personale desuden blevet bedt 
om at vurdere udbyttet af den faglige sparring med deres pædagogiske leder. Som det fremgår af 
figur 5.5 herunder, er de fleste pædagogiske medarbejdere af den opfattelse, at den faglige spar-
ring de får fra deres pædagogiske leder, er relevant og brugbar for dem i deres daglige arbejde. I 
alt svarer 63 pct. af de adspurgte medarbejdere, at det i meget høj eller høj grad er tilfældet, og 
yderligere 26 pct. svarer, at dette gælder i nogen grad.  
 
Stort set det samme billede tegner sig, når medarbejderne skal vurdere, om den faglige sparring 
med den pædagogiske leder bidrager positivt til kvaliteten af deres eget pædagogiske arbejde og 
til kvaliteten af det samlede pædagogiske arbejde med børnene i børnehuset. 64 pct. af medarbej-
derne svarer her, at den faglige sparring med den pædagogiske leder i høj eller meget høj grad bi-
drager positivt til kvaliteten af deres eget pædagogiske arbejde, mens 25 pct. svarer, at det i nogen 
grad er tilfældet. 61 pct. oplever ligeledes, at den faglige sparring med den pædagogiske leder i 
høj eller meget høj grad bidrager positivt til kvaliteten af det samlede pædagogiske arbejde i bør-
nehuset, og 29 pct. oplever dette i nogen grad.  

På tværs af de tre spørgsmål er det kun cirka hver tiende medarbejder, som ikke eller kun i lav 
grad lever, at sparringen fra den pædagogiske leder bidrager positivt til kvaliteten af det pædagogi-
ske arbejde.  
 

Figur 5.5: Det oplevede udbytte af den faglige sparring med den pædagogiske leder 

 

Note: Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad oplever du, at den faglige sparring mellem dig og din pædagogiske 
leder/ledelse i dit børnehus…”. N=216. 
 

Resultaterne af medarbejdersurveyen tegner således overordnet set et billede af, at det pædagogi-
ske personale, på tværs af børnehuse, oplever, at de kan få råd, vejledning, støtte og sparring af 
deres pædagogiske ledere, hvis de har brug for det. Og at de pædagogiske ledere i et vist omfang 
lykkes med at bedrive personaleledelse og at yde faglig sparring til deres medarbejdere i børnehu-
sene. Resultaterne af surveyen indikerer imidlertid også et potentiale for at øge omfanget af den 
faglige ledelse i børnehusene.  

Dette billede bakkes ligeledes op af distriktslederne, blandt hvem det er en udbredt opfattelse, at 
de pædagogiske ledere i vidt omfang lykkes med at bedrive faglig ledelse og at være tæt på det 
pædagogiske personale og deres praksis. De fleste distriktsledere sidder ikke inde med en detalje-
ret og systematiseret viden om, hvordan og hvor meget den pædagogfaglige ledelse konkret ud-
møntes ude i børnehusene, men er generelt af den opfattelse, at de pædagogiske ledere bruger 
en stor del af deres tid herpå, fx når de deltager på stuemøder eller teammøder, arbejder med BAL 
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eller de pædagogiske læreplaner, og når de sparrer med medarbejderne om konkrete faglige pro-
blemstillinger.  

Sammenfattende kan det altså konkluderes, at både pædagogiske ledere og distriktsledere har en 
oplevelse af, at der bedrives faglig ledelse og sparring ude i børnehusene. Det pædagogiske per-
sonale er også overordnet set af den opfattelse, at de i høj eller nogen grad modtager faglig spar-
ring, råd og vejledning fra deres pædagogiske ledere, og at denne bidrager positivt til kvaliteten af 
både deres egen og børnehusets samlede pædagogiske praksis.  

Som det fremgik af figur 5.4 ovenfor, er den faglige sparring fra de pædagogiske ledere imidlertid 
væsentligt mere udbredt i nogle situationer end andre. I hverdagen på stuerne er det fx kun lidt 
mere end hver femte medarbejder (23 pct.) der føler, at de i meget høj eller høj grad får faglig 
sparring fra deres pædagogiske leder, mens hele 39 pct. føler, at dette kun i lav grad eller slet ikke 
er tilfældet. På denne baggrund er der rum for, at de pædagogiske ledere i højere grad prioriterer 
den faglige ledelse og sparring med medarbejderne i dagligdagen. Dette behandles i det følgende 
afsnit. 

 

5.2 Prioritering 
Selvom de pædagogiske ledere, efter egne udsagn, vægter og prioriterer den faglige ledelse og 
sparring med medarbejderne højt, har de stort set alle en følelse af, at den faglige ledelse og spar-
ring, de tilbyder deres medarbejdere, slet ikke er tilstrækkelig. 

De pædagogiske ledere er alle meget bevidste om vigtigheden af at være tæt på praksis, og i stort 
set samtlige fokusgrupper med pædagogiske ledere italesattes nødvendigheden af at være tæt på 
medarbejderne, at kunne påvirke fagligheden og at kunne mærke stemningen og tonen ude på 
stuerne. Ifølge de pædagogiske ledere er det helt afgørende at have indblik i de aktiviteter, der 
gennemføres ude på stuerne, hvis man skal kunne evaluere, udvikle og forbedre disse ud fra ud 
fra en pædagogisk faglighed. At være tæt på den pædagogiske praksis er således, ifølge de pæ-
dagogiske ledere, ganske afgørende for at kunne bedrive pædagogisk, faglig ledelse.  

Set fra de pædagogiske lederes perspektiv er tid en fuldstændig nødvendig forudsætning for at 
kunne bedrive tilstrækkelig faglig ledelse og være tæt på medarbejdernes pædagogiske praksis. 
For stort set samtlige pædagogiske ledere opleves tid imidlertid som en knap ressource, og på 
tværs af distrikter og børnehuse ses en udbredt opfattelse blandt de pædagogiske ledere af, at 
muligheden for at bedrive nærværende pædagogfaglig ledelse i høj grad er begrænset af ydre om-
stændigheder og udefrakommende faktorer, som optager de pædagogiske lederes tid. 
 
De pædagogiske ledere har generelt en oplevelse af, at mængden af arbejdsopgaver på deres 
bord har været – og fortsat er stigende. Som eksempler på opgaver, der tager tid fra den faglige le-
delse ind i børnehusene nævnes bl.a. følgende:  
 

 Et støt stigende antal komplekse børnesager, som optager meget tid for lederne, fordi 
mange af dem foretrækker at følge alle eller hovedparten af sagerne tæt. Flere ledere på-
peger, at antallet af sager er mangedoblet over det seneste årti 

 En meget høj mødehyppighed som ifølge nogle pædagogiske ledere skyldes, at distrikts-
strukturen har medført et større behov for løbende koordinering, både internt i børnehuse 
med dobbeltledelse og på tværs af børnehuse i distrikterne. Hertil kommer møder i andre 
strukturer, fx MED og TRIO. For nogle ledere er mødehyppigheden særligt frustrerende, 



19

hvis man samtidig har fornemmelsen af, at faglig ledelse nedprioriteres på møderne til for-
del for koordinering, administration og praktik 

 Deltagelse i arbejdsgrupper i kommune- eller distriktsregi bl.a. i forbindelse med diverse ud-
viklingsprojekter 

 Implementering og arbejde i børnehusene med diverse redskaber og udviklingsaktiviteter, 
fx BAL, ”Barnets første 1.000 dage”, implementering og evaluering af de pædagogiske læ-
replaner, udrulning af Aula, styrket tilsyn, pilotprojekt om tilrettelæggelse af arbejdstid, styr-
ket samarbejde med sundhedsplejersken og ændrede løsninger i forbindelse med service- 
og vedligeholdsopgaver. I denne sammenhæng fremhæver en stor del af de pædagogiske 
ledere, at arbejdet med de enkelte redskaber og udviklingstiltag oftest har stor faglig værdi, 
men at antallet og hyppigheden medfører en væsentlig arbejdsbyrde, ligesom flere frem-
hæver, at antal og hyppighed betyder, at tiltagene sjældent når at bundfælde sig og bære 
frugt ude i børnehusene: 

 

 
 
Derudover står det klart, at nogle pædagogiske ledere oplever at have så store ledelsesspænd (i 
nogle tilfælde fordelt på flere forskellige matrikler), at det opleves som noget nær umuligt at være 
tæt på medarbejdernes praksis og at bedrive kvalificeret faglig ledelse og sparring. Fokusgrup-
perne med de pædagogiske ledere efterlader således også det indtryk, at det i særlig grad er le-
dere med stort ledelsesspænd, som er frustrerede over manglende tid til faglig ledelse. Og det 
gælder samtidig især pædagogiske ledere, der er ene-leder i deres børnehus, idet stort set alle de 
pædagogiske ledere, som har en med-leder, oplever dette som ekstremt værdifuldt for både dem 
selv og deres medarbejdere.  
 

 Det er ikke de enkelte projekter, det er timingen og/eller frekvensen. Noget er kommunalt, no-
get kommer fra regeringen… Vi går også selv og tænker tanker ude hos os, vi vil gerne lave en 
sprogindsats, det sætter vi i gang, og så kommer der alt muligt andet også, som vi skal. Det er alt 
sammen skide godt, men mange kokke fordærver maden. Og da kommer vores meningsska-
bende opgave ind. Det er nok mere timingen nogle gange. Man kan godt blive lidt stakåndet. 

Når der hele tiden er fokus på udvikling af os, kan vi godt have svært med at følge med i de 
der DJØF-udviklingsprojekter, jeg kunne godt tænke mig, at vi blev spurgt eller taget med på råd 
ift. formen, om formen er tilpasset og giver mening. Jeg oplever at vi har run på hele året, vi har 
ingen afmatning eller afslappende perioder, vi har konstant arbejdspres pga. udviklingsprojekter. 
Jeg er ikke imod udvikling, det skal bare været afbalanceret, så det giver mening. Pædagogerne 
siger også, at noget af det mest frustrerende er, at man ikke når at blive færdig med at lære no-
get, før der kommer et nyt projekt. Det synes jeg er udtryk for en mangel på forståelse. 

Citater fra fokusgrupper med pædagogiske ledere

”
”

”

”
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Også blandt distriktslederne fremhæves det, at de pædagogiske ledere har mange opgaver, som 
tager tid fra den faglige ledelse. Her fremhæves det ligeledes, at der er tradition for, at de pædago-
giske ledere deltager i forældresamtaler og følger komplekse børnesager tæt, og endelig at der 
fortsat ligger mange administrative- og/eller driftsrelaterede opgaver på de pædagogiske lederes 
bord. 
 
De pædagogiske lederes oplevelse af at være travlt beskæftigede af opgaver, som tager tid fra 
den faglige ledelse ind i børnehuset, giver sig også til udtryk i medarbejdernes oplevelser af de 
pædagogiske lederes tilgængelighed. Af figur 5.6 herunder fremgår det således, at blot 44 pct. af 
de adspurgte medarbejdere, på tværs af børnehusene, oplever, at deres pædagogiske leder i me-
get høj (13 pct.) eller høj grad (31 pct.) er tilgængelig, når medarbejderne har behov for faglig spar-
ring. Mere end halvdelen (56 pct.) oplever kun dette i nogen eller lav grad.  

I forlængelse heraf har hele 62 pct. af de pædagogiske medarbejdere også en oplevelse af, at de-
res pædagogiske leder kun i nogen eller lav grad har den nødvendige tid til at give medarbejderne 
den faglige sparring, som de har behov for.  

Tilsvarende ses, at godt halvdelen (52 pct.) af medarbejderne oplever, at de pædagogiske ledere i 
høj eller meget høj grad prioriterer den faglige sparring med det pædagogiske personale. Og kun 
godt en tredjedel (36 pct.) oplever, at lederens sparring er baseret på observationer af praksis. 

Samlet set understøtter surveyen blandt medarbejderne således tesen om, at der er potentiale for 
at øge mængden af faglig ledelse, ligesom resultaterne også tyder på, at der eksisterer store for-
skelle i omfanget af den faglige ledelse og sparring på tværs af børnehusene. 

 
  

 Jeg ville gerne kunne sige, at jeg tilgængelig og giver sparring, men det er ikke tilfældet. 
Jeg tror ikke, at mine medarbejdere oplever den tætte sparring, som de ønsker. Jeg er på flere 
matrikler og har flere opgaver, vi får nogle opgaver ind fra højre (fx fremmødestatistik), som ta-
ger tiden fra det andet, så det bliver vanskeligt at nå det hele. Jeg giver den sparring og faglige 
ledelse jeg gør qua min erfaring, men jeg oplever en stigning i antallet af børn med vanskelighe-
der, så jeg sidder til et hav af samtaler og bruger enormt meget tid på de her komplekse, tvær-
faglige børnesager.  

 I mit hus har det gjort en kæmpe forskel, at vi er blevet to. Vi har løftet kvaliteten i vores ker-
neopgave. Vi har arbejdet med ting, hvor jeg kan se at strukturen er god, når lederspændet er 
okay. Og nu får vi flere medarbejdere, og så skrider det. Så hvis man vil have kvalitet i kerneop-
gaven, så kræver det et passende lederspænd. Vi vil rigtig gerne udvikling og kvalitet og alt det 
bedste, men vi har ikke timer nok i døgnet.  

Citater fra fokusgrupper med pædagogiske ledere

”

”
”

”
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Figur 5.6: De pædagogiske lederes tilgængelighed  

 

Note: Spørgsmålsformulering: ”I hvor høj grad oplever du, at…”. N=216. 

 
Selvom både distriktsledere, pædagogiske ledere og det pædagogiske personale (jf. afsnit 5.1) gi-
ver udtryk for, at der bedrives faglig ledelse og sparring fra de pædagogiske ledere til det pædago-
giske personale i børnehusene, er der altså en udbredt opfattelse blandt de pædagogiske ledere 
af, at de ikke har mulighed for at gøre dette, i det omfang de ønsker og mener, at de bør. 

I forlængelse af anbefalingen vedrørende opprioritering af den faglige sparring mellem distriktsle-
dere og pædagogiske ledere (i afsnit 4.2) peger evalueringen således på et behov for, at det priori-
teres at frigøre tid til faglig sparring ind i børnehusene hos de pædagogiske ledere. Det bør i den 
forbindelse overvejes, om de pædagogiske lederes mødeaktiviteter kan begrænses, om uhensigts-
mæssige ledelsesspænd kan mindskes, og om flere administrative opgaver kan løses i distrikts-
regi.  
 

5.3 Struktur 
Som det er beskrevet i afsnit 5.1, er samtlige informantgrupper enige om, at der bedrives faglig le-
delse og ydes faglig sparring fra de pædagogiske ledere til medarbejderne i børnehusene. Infor-
manterne er dog også i vidt omfang enige om, at den faglige ledelse og sparring i børnehusene 
bør prioriteres højere, end det er tilfældet i dag. 

Afsnittet om indholdet i de pædagogiske lederes faglige ledelse vidner imidlertid også om, at den 
faglige ledelse og sparring fra de pædagogiske ledere til det pædagogiske personale for det meste 
er usystematiseret og ikke-formaliseret. Den faglige sparring udspiller sig løbende og drypvist i 
dagligdagen og finder, med de pædagogiske lederes egne ord, som oftest sted, når ”man lige kom-
mer forbi på stuerne” eller i forbindelse med konkrete børnesager. Derudover er den faglige le-
delse og sparring i høj grad efterspørgselsbåren og foregår med udgangspunkt i konkrete problem-
stillinger, sager eller situationer. De fleste pædagogiske ledere bedriver således faglig ledelse efter 
en slags ”åben-dør-politik”, og mere formaliserede rammer eller strukturer for faglig ledelse er ikke 
udbredte. Det betyder, at den faglige ledelse og sparring er præget af en vis tilfældighed, og at den 
faglige ledelse nedprioriteres, når arbejdspresset er stort.  

13%

9%

12%

6%

31%

25%

40%

20%

43%

39%

32%

33%

13%

23%

13%

27%

2%

1%

7%

1%

1%

6%

… din pædagogiske leder/ledelse er tilgængelig, hvis du eller dine 
kollegaer har behov for faglig sparring?

… din pædagogiske leder/ledelse har den nødvendige tid til at give 
medarbejderne den faglige sparring, som de har behov for?

… din pædagogiske leder/ledelse prioriterer den faglige sparring 
med medarbejderne?

… din pædagogiske leder/ledelse baserer sin sparring på 
observationer af praksis?

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke



22

Adspurgt om, hvorvidt der i børnehuset er faste rutiner for den faglige sparring med den pædagogi-
ske leder, svarer flertallet af de pædagogiske medarbejdere da også, at dette ikke er tilfældet. Det 
fremgår af figur 5.7 nedenfor. Kun 24 pct. af medarbejderne svarer, at de har faste rutiner for den 
faglige sparring mellem den pædagogiske leder og de pædagogiske medarbejdere i deres børne-
hus, mens næsten 7 ud af 10 (69 pct.) angiver, at dette ikke er tilfældet.  

 
Figur 5.7: Faste rutiner for den faglige sparring mellem den pædagogiske leder og medarbejderne  

 

Note: Spørgsmålsformulering: ”Har I faste rutiner for den faglige sparring med den pædagogiske leder/ledelse i dit 
børnehus?”. N=216. 

 
De pædagogiske ledere begrunder selv manglen på systematik og struktur i den faglige ledelse 
med henvisning til det overfor beskrevne tidspres. Denne begrundelse finder også støtte i medar-
bejdernes beskrivelser af, hvorfor de ikke har faste rutiner for den faglige sparring med den pæda-
gogiske leder i deres børnehus.  

På tværs af fokusgrupperne med de pædagogiske ledere tegner sig imidlertid også et tydeligt bil-
lede af, at de pædagogiske ledere langt fra har en fælles entydig opfattelse af, hvad pædagogisk 
faglig ledelse og sparring er. Nogle pædagogiske ledere oplever arbejdet med at implementere og 
evaluere de pædagogiske læreplaner og arbejdet med KIDS, BAL og andre tværgående projekter 
som en helt essentiel del af deres faglige ledelse, mens andre pædagogiske ledere bruger arbejdet 
med selvsamme som eksempler på noget, der tager tid fra den faglige ledelse. 
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 En af de fornemmeste opgaver, vi har, er at finde og skabe mening i de ting, der kommer 
udefra, og der er da helt klart elementer i KIDS som kan bruges til at kvalitetssikre og videreud-
vikle praksis, men det der med at få tingene til at give mening for os og for medarbejderne, det 
er en af vores fornemmeste opgaver. Det giver god mening ift. at videreudvikle praksis og un-
derstøtte, men det er os der skal skabe meningen med det.  

 Vi har tre projekter rullet ud lige oven i hinanden; KIDS og evaluering af læreplanen, og så 
er det bare lige pludselig og så skal man bare finde nogle. Vi har læreplanen, jeg ved ikke hvem 
der har tid til at tale om deres læreplaner og deres pædagogik. 

Citater fra fokusgrupper med pædagogiske ledere

”
”

”
”



23

Set fra distriktsledernes perspektiv fungerer BAL ellers netop som fælles ramme og koncept for 
den faglige ledelse ind i børnehusene, og arbejdet med de pædagogiske læreplaner fremhæves 
som et eksempel på succesfuld faglig ledelse. Det anerkendes dog, at der er forskel på distrik-
terne, hvad det angår.  

Manglen på struktur og systematik i det pædagogiske faglige arbejde i børnehusene italesættes 
også i fokusgrupperne med forældrerepræsentanterne. Nogle forældrerepræsentanter har således 
en opfattelse af, at kvaliteten af det pædagogiske arbejde med børnene i børnehusene i et vist om-
fang afhænger af den enkelte pædagogiske medarbejder, og giver udtryk for, at de savner en 
større sammenhæng og enighed om den pædagogiske tilgang:  

 

I forlængelse af behovet for at prioritere tiden til den faglige ledelse peger evalueringen således 
også, i lighed med konklusionerne i afsnit 4.3, på et markant behov for at strukturere de pædagogi-
ske lederes ledelses- og sparringspraksis. Først og fremmest er der brug for at etablere et fælles 
sprog og en fælles forståelse for, hvad der definerer pædagogisk faglig ledelse og sparring, blandt 
de pædagogiske ledere både internt i – og på tværs af de forskellige distrikter. 
 
Enighed om – og klarhed over, hvad den faglige ledelse består i, vil kunne bidrage til et større fo-
kus på, i hvilke situationer denne udspiller sig og gøre det lettere for både de pædagogiske ledere 
og det pædagogiske personale at genkende og efterspørge den. Med en fælles forståelse og et 
fælles sprog for faglig ledelse og sparring er det næste skridt at etablere mere fast definerede ram-
mer og rutiner for den faglige sparring med medarbejderne. Det kan fx være, at den pædagogiske 
leder deltager fast på stue- eller teammøder, udfører systematiske observationer med faste mel-
lemrum eller har faste timer ude på stuerne.  

 
 

 

 Vi har grundlæggende stor tillid, men vi har undret os over, at forskellighed på tværs af 
stuer forklares med, at der er forskel på, hvad pædagoger kan lide. Og der undrer jeg mig over, 
at de ikke tager nogle pædagogiske diskussioner og får brugt hinandens kompetencer på 
tværs.  

… det er stadig sådan, at det er meget afhængigt af pædagogerne. Når vi taler om fx pæda-
gogiske læreplaner på distriktsniveau, der er de bare ikke enige, der er store forskelle på, hvor-
dan man ser på pædagogik, og jeg har ikke oplevelse af, at de tager den pædagogiske diskus-
sion med hinanden – og det skal de gøre med hinanden, det kan vi ikke gøre på et bestyrelses-
møde. 

Citat fra fokusgruppe med forældrerepræsentanter

”
”

”
”
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6. Strategisk målepunkt 4: Sikre faglige miljøer med 
mulighed for sparring og fælles refleksion over 
egen praksis  

 
I det følgende afsnit undersøges evalueringens fjerde strategiske målepunkt, som har til formål at 
afdække, om dagtilbudsstrukturen har bidraget til at sikre faglige miljøer med mulighed for sparring 
og refleksion over egen praksis ude i børnehusene.  

Afsnittet er struktureret omkring følgende temaer og evalueringsspørgsmål: 

Figur 6.1. Faglige miljøer med mulighed for sparring og fælles refleksion over egen praksis 

Faglig sparring og faglige miljøer i børne- 
husene 

Faglige miljøer på tværs af børnehusene 

Hvilke modeller for faglig feedback og sparring er 
implementeret i børnehusene?  
 
 Fra leder til medarbejdere? 
 Mellem medarbejdere? 
 
Hvad er effekten af disse?  
 
Hvor meget tid bruger den pædagogiske leder på 
kommunikation med forældrene, og hvad fokuse-
rer kommunikationen på?  
 
Hvilke typer samarbejde har den pædagogiske le-
der med forældrene? 
 

Hvor meget tid anvendes til sparring og feedback 
mellem de pædagogiske ledere? Hvor formalise-
ret er sparring og feedback fra såvel distriktslede-
ren som fra teamet – og hvad har hovedfokus væ-
ret? 
 
Hvor langt er de enkelte distrikter i forhold til etab-
lering af professionelle fællesskaber, med fokus 
på udvikling af projekter/ydelser og evaluering? 
 

 

Konklusionerne i dette afsnit baserer sig først og fremmest på resultaterne af surveyen blandt me-
darbejderne. Herudover inddrages løbende resultater fra interview med tillidsvalgte og fokusgrup-
peinterviews med pædagogiske ledere og forældrerepræsentanter.  

Afsnittets hovedkonklusioner er følgende: 

1. Der findes et fagligt miljø i dagtilbuddene, og hovedparten af medarbejderne oplever, at de 
kan få råd, vejledning og faglig sparring, når de har behov for det, og hvis de opsøger det 
  

2. Det faglige miljø og sparringen mellem medarbejdere udspiller sig i forskellige arenaer. 
Mest udbredt er, at den faglige sparring mellem kollegaer foregår i det daglige ude på stu-
erne, på personalemøder eller i relation til specifikke børn/børnesager 
 

3. Der er stor forskel på medarbejdernes oplevelser i relation til fagligt miljø og faglig sparring 
mellem medarbejderne. Det gælder især i forhold til struktur, systematik og frekvens, hvor 
det fx ses, at nogle medarbejdere oplever daglig eller ugentlig sparring, mens andre kun 
oplever sparring månedligt eller sjældnere. Det tyder på, at der er stor forskel på, hvordan 
og hvor meget det faglige miljø og den faglige sparring udfoldes i de forskellige børnehuse 
– og herunder, at der er forskelle på systematik og prioritering 
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4. Meget systematiske og tidskrævende metoder som eksempelvis observationer synes ikke 

udbredte 
 

Opmærksomhedspunkterne og anbefalingerne er følgende, som i vidt mål ligger i forlængelse af 
de opmærksomhedspunkter og anbefalinger, som udspringer af målepunkt 3 ovenfor om at give de 
pædagogiske ledere mulighed for personaleledelse og faglig sparring tæt på praksis: 

1. Der skal skabes bedre rammer for og mere systematik omkring faglig sparring i børnehu-
sene, så det faglige miljø kan udfoldes mere – og i mere ensartet omfang på tværs af hu-
sene. Det gælder både i forhold til ledere og medarbejdere 
 

2. Ligeledes er der også blandt medarbejderne behov for et mere tydeligt fælles sprog og en 
fælles forståelse for, hvad faglighed er. Herunder bl.a. en tydeliggørelse af, at læreplaner, 
BAL og tilsvarende tiltag er en del af denne rammesætning 
 

6.1 Faglig sparring og faglige miljøer i børnehusene 
Der hersker en udbredt forståelse blandt såvel pædagogiske ledere, medarbejdere og forældre 
om, at der eksisterer faglige miljøer i børnehusene, hvor både ledere og medarbejdere arbejder 
fagligt i hverdagen, ligesom man løbende forsøger at udvikle det faglige og pædagogiske arbejde i 
børnehusene. Dette underbygges også af fokusgrupper med forældrerepræsentanter, hvor der i 
vidt omfang udtrykkes tilfredshed med medarbejdernes faglighed (se desuden afsnit 6.1.1).  

Det faglige miljø og den faglige sparring i børnehusene rammesættes, jf. også kapitel 5 ovenfor om 
de pædagogiske lederes ledelse i børnehusene, gennem forskellige strukturer og aktiviteter, først 
og fremmest: 

 I det daglige arbejde med børnene – både på stuerne med børnegrupper og i relation til ar-
bejdet med det enkelte barn, herunder i forbindelse med børnesager 

 På team- og stuemøder, hvor det – i hvert fald lejlighedsvist – forsøges at etablere et mere 
fagligt fokus på pædagogik og faglighed til fordel for fokus på praktiske og administrative 
forhold 

 I forbindelse med specifikke indsatser, fx i arbejdet med læreplaner og evalueringen af 
disse, KIDS, BAL samt diverse udviklingsprojekter herudover. Især BAL og arbejdet med 
(evalueringen af) læreplaner fremhæves som sammenhænge, som er med til at fremme 
mere systematiseret (1:1-)sparring, men det fremhæves også, at dette ikke er særlig ud-
bredt og nok er blevet nedprioriteret under corona 

I tillæg hertil ses også eksempler på børnehuse, som har organiseret sig i mindre teams, hvor der i 
organiseringen er tænkt særligt med henblik på at skabe selvstyring og et fagligt miljø tæt på bar-
net. Altså at selve organiseringen netop sker med henblik på at stimulere faglighed og sparring 
mellem kollegaerne frem for blot at være en logisk inddeling, som følger stuestørrelse eller tilsva-
rende.  

I surveyen til medarbejderne er ligeledes stillet en række spørgsmål, der har til formål at afdække 
det faglige miljø og sparringen mellem medarbejderne i dagtilbuddene.  
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Resultaterne bekræfter i vid udstrækning, at der eksisterer et fagligt miljø i børnehusene, og at der 
foregår sparring mellem medarbejderne. Helt overordnet ses således, at langt de fleste medarbej-
dere, 81 pct., oplever, at de i høj grad har mulighed for at kunne få råd og vejledning fra kollegaer 
ved behov. Tilsvarende svarer næsten to tredjedele (65 pct.), at de har mulighed for at sparre med 
kollegaer om faglige og pædagogiske spørgsmål og problemstillinger. Disse resultater fremgår af 
figur 6.2 nedenfor. 
 

Figur 6.2: Adgang til råd, vejledning og faglig sparring hos kollegaer  

 

Note: Spørgsmålsformuleringer: ”Kan du få råd og vejledning af dine kollegaer, hvis du har brug for det?” ”Har du mulig-
hed for at sparre med dine kollegaer om faglige eller pædagogiske spørgsmål og problemstillinger?”. N=216. 

 

Det er dog kendetegnende, at begge spørgsmål relaterer sig til situationer, hvor medarbejderne 
selv skal være opsøgende i forhold til sparringen.  

De 9 pct. af medarbejderne, som svarer, at de kun i lav grad har mulighed for at sparre med deres 
kollegaer om pædagogiske spørgsmål og problemstillinger, er opfølgende blevet spurgt til, hvad 
årsagen til dette er: 

 Hovedparten af disse i alt 18 medarbejdere svarer, at det skyldes manglende tid grundet 
travlhed, fx forårsaget af sygefravær (herunder corona), vakante stillinger mv.  

 Desuden svarer flere, at det er vanskeligt at finde rammerne for det, fordi langt det meste af 
deres dag er børnetid, hvorfor faglige refleksioner er nødsaget til at finde sted i pauser eller på 
stuen eller legepladsen og dermed ”henover hovederne på børnene” 

 Cirka en håndfuld (af de 18, som kun i lav grad oplever at have mulighed for faglig sparring) 
henviser til, at det skyldes manglende engagement og lyst fra deres kollegaer, der beskrives 
som enten fagligt uengagerede eller tilfredse med ”at gøre tingene på deres egen måde i deres 
egen lille silo” 

Ses der på de spørgsmål i medarbejdersurveyen, som omhandler mere systematiserede metoder 
og organiseringer for den faglige og pædagogiske sparring, så afspejler resultaterne i høj grad den 
samme forskellighed på tværs af børnehuse i forhold til struktur og systematik i de pædagogiske 
lederes faglige ledelse, som blev beskrevet i kapitel 5 oven for. Sagt med andre ord, slår den be-
grænsede eller forskelligartede systematik og struktur i den faglige ledelse (fra de pædagogiske le-
dere) igennem i resultaterne relateret til det faglige miljø mellem medarbejderne, som opfattes til-
svarende usystematisk eller ustruktureret blandt en relativt stor del af medarbejderne.  

28%

21%

53%

44%

16%

27%

3%

8%

Råd og vejledning 

Sparring om faglige spørgsmål og problemstillinger 

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke
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Således svarer kun godt en tredjedel af medarbejderne, 34 pct., at de oplever, at de har faste ruti-
ner for den faglige sparring mellem medarbejderne i deres børnehus. Omvendt svarer to tredjedele 
’nej’ (59 pct.) eller ’ved ikke’ (7 pct.).  

Forskelligheden i systematik, frekvens og regelmæssighed gør sig også gældende, når der i med-
arbejdersurveyen spørges ind til de "arenaer", hvor sparringen og det faglige miljø udspiller sig. 
Resultaterne vises i nedenstående figur 6.3, som viser de spørgsmål, der omhandler i hvilke sam-
menhænge medarbejderne oplever at få faglig sparring fra deres kollegaer: 
 

Figur 6.3: Det pædagogiske personales oplevelser af faglig sparring med deres kollegaer  

 

Note: Spørgsmålsformulering: ” De næste spørgsmål handler om i hvilke sammenhænge, du oplever at få faglig spar-
ring, at have faglige drøftelser eller refleksioner med dine kollegaer. I hvilken grad oplever du, at få faglig sparring fra 
dine kollegaer i følgende sammenhænge…?”. N=216. 
 

Som det fremgår af figuren, er det mest udbredt at opleve at få faglig sparring fra kollegaer i hver-
dagen ude på stuerne, på personalemøder eller i forbindelse med specifikke børns forløb. På alle 
disse arenaer er der det dog kun rundt regnet halvdelen af medarbejderne, som i høj eller meget 
høj grad oplever at få sparring, mens den anden halvdel af medarbejderne kun oplever dette i no-
gen grad, i lav grad eller slet ikke.  
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31%
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19%
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5%
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1%

1%

 3%

9%

… i forbindelse med specifikke børns forløb, fx i børnesager

… på personalemøder, fx team-møder, stue-møder, eller andre 
personalemøder i dagtilbuddet

… når du oplever et spontant behov for at give eller modtage 
sparring

… i hverdagen, fx ude på stuerne

… i forbindelse med arbejdet med de pædagogiske læreplaner

… i forbindelse med udviklingsprojekter i dagtilbuddet eller på 
tværs af distriktet eller kommunen

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke
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Videre ses, at kun cirka en tredjedel af medarbejderne i høj eller meget høj grad oplever sparring 
fra kollegaer i forbindelse med arbejdet med pædagogiske læreplaner og i forbindelse med udvik-
lingsprojekter.  

Forskelligheden viser sig også, når medarbejderne spørges til frekvensen af sparringen med kolle-
gaer. Således oplever to tredjedele, at de sparrer med kollegaer om faglige og pædagogiske pro-
blemstillinger på daglig eller ugentlig basis, mens en tredjedel oplever, at dette kun sker månedligt 
eller sjældnere. Også i relation til hyppighed ses således store forskelle på tværs af børnehuse.  

 
Figur 6.4: Hyppighed af faglig sparring mellem medarbejderne  

 

Note: Spørgsmålsformulering: ”Samlet set – hvor ofte sparrer du med dine kollegaer om faglige spørgsmål og 
problemstillinger?”. N=216. 

 
Der synes således at være et betydeligt potentiale for en større systematik omkring kollegial, 
fagligt funderet sparring og faglige miljøer i dagtilbuddene, som sandsynligvis bedst skabes ved at 
få en større systematik omkring de pædagogiske lederes faglige og pædagogiske ledelse.  

Det er dog i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at både surveyresultater og fokus-
grupper med de pædagogiske ledere tyder på, at der er store forskelle fra børnehus til børnehus – 
og i få tilfælde sandsynligvis også internt i det enkelte børnehus – både i indholdsmæssig tyngde, 
systematik og frekvens af den faglige ledelse fra pædagogisk leder til medarbejderen såvel som fra 
medarbejder til medarbejder. Der vil således være dagtilbud, hvor der er behov for et "løft" af det 
faglige miljø og rammerne omkring det, og andre børnehuse, hvor dette behov ikke er tilstede. 

Forskelligheden på tværs af børnehusene slår også igennem i relation til medarbejdernes ople-
vede udbytte af den faglige sparring, omend det langt overvejende flertal af medarbejderne – rundt 
regnet to tredjedele af medarbejderne – oplever at have udbytte af den faglige sparring med kolle-
gaerne: 
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Figur 6.5: Det oplevede udbytte af den faglige sparring med kollegaer 

 

Note: Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad oplever du, at den faglige sparring mellem dig og dine kollegaer er…”. 
N=216. 
 

Som det fremgår af figur 6.5, er der således cirka to tredjedele af medarbejderne, som oplever, at 
sparringen med kollegaer er relevant og brugbar i hverdagen, at den bidrager positivt både til de-
res eget arbejde med børnene og til den samlede kvalitet i dagtilbuddet. Omvendt er det dog væ-
sentligt at være opmærksom på, at cirka en fjerdedel af medarbejderne mener, at dette kun i no-
gen grad er tilfældet, mens cirka 10 pct. mener at det slet ikke eller kun i lav grad er tilfældet.  

Forskelligheden på tværs af børnehuse bekræftes også, når medarbejderne skal vurdere det fag-
lige miljø og sparringen samlet set, hvor medarbejdernes vurdering ligeledes er delt:   
 

Figur 6.6: Vurdering af fagligt miljø i børnehusene  

 

Note: Spørgsmålsformulering: ”I hvilken grad oplever du – samlet set – at jeres dagtilbud har et godt fagligt miljø med 
mulighed for faglig sparring og drøftelse af pædagogiske problemstillinger?”. N=216. 

 

Her svarer godt halvdelen (53 pct.), at de samlet set oplever, at deres dagtilbud har et godt fagligt 
miljø med mulighed for sparring og drøftelse af pædagogiske problemstillinger. 34 pct. svarer, at 
dette i nogen grad er tilfældet, mens 13 pct. mener, at det slet ikke eller kun i lav grad er tilfældet.  
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6.1.1 Forældrerepræsentanternes opfattelse af det faglige miljø 
Også blandt forældrerepræsentanter i distriktsbestyrelserne og husrådene i de enkelte børnehuse 
er der en udbredt oplevelse af, at der foregår et solidt pædagogisk fagligt arbejde i børnehusene, 
og der er en udtalt tillid til, at de pædagogiske ledere formår at sikre et godt fagligt miljø med høj 
pædagogisk kvalitet ude i børnehusene:   

 
 
Blandt nogle af de forældrerepræsentanter, som har haft børn i Ballerup Kommunes dagtilbud 
forud for indførelsen af distriktsstrukturen, bemærkes det sågar, at der de senere år synes at være 
sket en forbedring af den pædagogiske kvalitet i børnehusene: 

 

Forældrerepræsentanterne oplever generelt, at de pædagogiske ledere er tilgængelige og lydhøre, 
og at de bliver taget med på råd, når der skal træffes beslutninger. Inddragelsen af forældrerepræ-
sentanterne er hovedsageligt funderet i praktiske og konkrete problemstillinger, og hvad angår det 
pædagogiske arbejde og den pædagogiske tilgang i børnehusene, er dialogen med forældrere-
præsentanterne, efter disses opfattelse, generelt primært af orienterende karakter. Dette opfattes 
dog ikke nødvendigvis som problematisk, da der generelt er en høj tillid til de pædagogiske ledere 
og til kvaliteten af det pædagogiske arbejde i børnehusene.  

 

 Det er mit indtryk, at de går meget op i det pædagogiske arbejde – lægger vægt på det ifm. ny-
ansættelser og ifm. implementering af ting højere oppe fra fx læreplanerne. Understøtter at medar-
bejderne kan mødes og koordinere det pædagogiske arbejde.  

 Vi har fantastiske pædagogiske ledere, de er nærværende og tilgængelige, de deltager og bi-
drager på husrådsmøder, og vi har generelt et godt samarbejde. 

 Jeg oplever, at vi bliver spurgt om, hvordan nogle af de ting, de laver, fungerer. Vi bliver ind-
draget i processer, og de spørger os om, hvordan vi oplever hverdagen i institutionen, beder os 
komme med input og inddrager os og tager højde for, hvad vi som forældre synes er vigtigt. 

Citater fra fokusgrupper med forældrerepræsentanter

”
”

” ”
”

”

 For syv år siden var det faglige miljø ikke særlig højt. Børnehuset var delt op, og der var 
ikke meget information [til forældrene]. Der har været rigtig stor udskiftning, som har gjort det 
ustabilt både for børn og pædagoger, og der har være meget rotation på stuerne. Umuligt at 
sikre pædagoger på alle stuer. Men efter at huse er bygget sammen, og man har rystet pæda-
gog-gruppen sammen, fælles tiltag og retningslinjer, nye pædagoger – de er på og de er med 
på, at det er den her måde man gør det på, mærker jeg en stor forskel fra tidligere. I dag med 
Aula og opslagstavle, her kan man se, hvad de laver, jeg får en skrivelse hver dag om, hvad de 
har lavet, og hvilken pædagogisk vinkel, der var på det. Så jeg er helt tryg ift. det faglige, fordi 
jeg bliver informeret om, hvad de laver, og hvorfor de gør det.  

Citat fra fokusgruppe med forældrerepræsentanter

”

”
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6.2 Fagligt miljø blandt pædagogiske ledere 
Som nævnt indledningsvis omfatter strategisk målepunkt 4 – sikre faglige miljøer med mulighed for 
sparring og refleksion over egen praksis – også det faglige miljø blandt de pædagogiske ledere 
selv.  

Således er det blandt evalueringens undersøgelsesspørgsmål opgaven at afdække, hvorvidt der 
eksisterer et fagligt miljø med mulighed for sparring blandt de pædagogiske ledere. Også her ses 
en stor forskel på tværs af distrikterne i forhold til, hvordan og hvor meget, der arbejdes med at 
skabe et fagligt miljø blandt de pædagogiske ledere – både i relation til indhold og systematik. 

Fokusgrupperne med de pædagogiske ledere og interviewene med distriktsledere har afdækket, at 
der i alle distrikter er afsat tid til eller skabt rammer for, at de pædagogiske ledere kan mødes med 
henblik på sparring og at oparbejde et fagligt miljø blandt de pædagogiske ledere. Eksemplerne 
tæller blandt andet: 

 Møder hver eller hver anden uge, hvor pædagogiske ledere og distriktslederen sammen 
mødes, men hvor fokus og indhold dog ikke udelukkende er faglig sparring, og hvor der 
dog fra nogle pædagogiske ledere peges på, at indholdet ofte har mere karakter af informa-
tion og koordinering end egentlig faglig sparring 

 Møder med fast frekvens blandt de pædagogiske ledere, hvor distriktslederen ikke deltager. 
Disse møder har til formål at sikre, at de pædagogiske ledere opnår deres eget rum til fag-
lig sparring og fælles refleksion  

 Mere eller mindre formaliserede besøgsrunder, hvor de pædagogiske ledere besøger hin-
andens dagtilbud med henblik på erfaringsudveksling og faglig sparring 

 ”Makker-ordninger” eller 1:1-sparring, hvor pædagogiske ledere mødes med varierende fre-
kvens på tværs af huse med henblik på erfaringsudveksling og faglig sparring. Det er dog 
som oftest ikke en praksis, der er formaliseret, og derfor er der stor forskel på, hvor meget 
sparring der i realiteten bliver gennemført 

Herudover peges også på, at tværgående ressourcepædagoger også har været med til at styrke 
det faglige fællesskab i distrikterne – om end det i den forbindelse også nævnes, at der er rift om 
ressourcepædagogerne, som dermed også i et vist omfang kan udfordre solidariteten i distriktet.  

Generelt er der således gode muligheder for sparring med andre pædagogiske ledere i eget di-
strikt. Denne sparring opleves af flertallet af de pædagogiske ledere generelt som givende.  

Historisk hjalp lederne også hinanden, men det var mere personafhængigt, og ikke lagt i en be-
stemt struktur. Den nuværende struktur understøtter derfor i højere grad et samarbejde indenfor di-
strikterne, og de mere faste rammer medfører med stor sandsynlighed også mere sparring og fag-
ligt miljø blandt de pædagogiske ledere, end tilfældet var historisk.  

Det er dog samtidig kendetegnende, at der blandt et ikke ubetydeligt mindretal af de pædagogiske 
ledere er en del kritik af, at formen med møder med fast frekvens giver dem en oplevelse af at 
bruge for meget tid på noget, som de samtidig ikke oplever at få det store faglige udbytte af.  

Kritikken blandt disse ledere går først og fremmest på, at koordinering, information og det prakti-
ske/administrative fylder for meget, hvorfor den egentlige faglige sparring og faglig ledelse bliver 
nedprioriteret og fylder for lidt i møderne på distriktsniveau. Igen er generel travlhed og oplevelsen 
af at gå til mange møder en del af forklaringen, fordi denne styrkes, hvis grænserne mellem faglig 
ledelse og sparring flyder sammen med koordinering, information og administrativ ledelse. Blandt 
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et mindretal af de pædagogiske ledere er denne kritik så udtalt, at de oplever, at der slet ikke fore-
går faglig sparring mellem de pædagogiske ledere i deres distrikt.  

Derudover går kritikken fra et mindretal af lederne på, at de oplever, at sparringen ikke altid er rele-
vant eller brugbar for dem, enten grundet manglende behov eller manglende relevans for de aktu-
elle problemstillinger, man står i. Enkelte peger på, at der historisk var en større fleksibilitet, fordi 
man lettere (selv) kunne opsøge den relevante sparring på tværs af hele kommunen. Det nævnes i 
den forbindelse, at distrikterne kan føles som bobler, hvor man oplever at være afskåret fra at få 
faglig inspiration og erfaringsudveksling fra pædagogiske ledere i andre dele af kommunen.  

Det rokker dog ikke ved det samlede indtryk, at de pædagogiske ledere for langt størstedelens 
vedkommende sætter pris på – og ønsker – faglig sparring fra deres lederkollegaer og at indgå i 
faglige miljøer med disse.  

Fokusgrupperne med pædagogiske ledere tyder endvidere på, at sparringen og det faglige miljø 
blandt de pædagogiske ledere fungerer bedst, når det er hægtet op på noget konkret. I særlig grad 
fremhæves, at samarbejdet med de øvrige pædagogiske ledere har været godt i relation til BAL og 
de styrkede pædagogiske læreplaner, herunder særligt evalueringsaspektet i læreplanerne: 

 

 

 

  

  Tiden til den konkrete faglige sparring med distriktsleder eller de øvrige pædagogiske le-
dere i distriktet forsvinder grundet konkrete opgaver, kapacitetsdiskussioner osv. 

  Der var kæmpe forskel på at være leder i den gamle struktur og så på at være et distrikt – 
der kan jeg mærke en forskel på, hvad det kan, når vi har et fælles ansvar og en fælles forplig-
telse overfor hinanden. Det handler om at sætte en barre for kvaliteten og sikre, at vi når den. 
Så meget af det, vi snakker om [de pædagogiske ledere imellem], handler om pædagogisk kva-
litet og at klæde sig på til at løfte opgaven. 

  Vi har både 1:1 med distriktslederen og sparringsmøder med de andre pædagogiske le-
dere, både skemalagt og ad hoc. Men det har været i bero under corona og pga. lederskift. Men 
jeg oplever også, at vi på tværs af kommunens institutioner kan bruge hinanden – vi tør gribe 
telefonen og ringe til hinanden – også på tværs af distrikter. 

Citater fra fokusgrupper med pædagogiske ledere

” ”
”

”
”

”
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7. Strategisk målepunkt 5: Styrke det nødvendige 
samarbejde om børnene i et 0 til 25 års perspektiv  

 
En styrkelse af samarbejdet om børnene i et 0 til 25 års perspektiv er det femte strategiske måle-
punkt, som evalueringen afdækker. I dette afsnit beskrives, hvorvidt dagtilbudsstrukturen under-
støtter et hensigtsmæssigt tværgående samarbejde, herunder samarbejde og tværgående fokus 
samt processerne og samarbejdsstrukturerne mellem dagtilbudsområdet og øvrige kommunale ak-
tører. 

Evalueringen af målepunktet er opbygget efter følgende temaer: 

Figur 7.1. Samarbejde i et 0 til 25 års perspektiv: Samarbejde, tværgående fokus og struktur  

Samarbejde og tværgående fokus Struktur 

Fremmer strukturen en fælles plan og forståelse?  
 
I hvilken udstrækning fremmer strukturen, at insti-
tutionerne arbejder bevidst med det enkelte barns 
udvikling, trivsel og læring på en måde, så det kan 
videreføres i skolen?  
 
Hvordan arbejder dagtilbudsområdet sammen 
med de øvrige kommunale aktører om brobygnin-
gen? 
 

Hvordan er processerne og samarbejdsstruktu-
rerne mellem dagtilbudsområdet og øvrige kom-
munale aktører? 
 
Er samarbejdet tæt og forpligtende? 
 
Er samarbejdet struktureret og formaliseret? 
 

 

De primære informanter i forhold til dette strategiske målepunkt er direktør og centerchef, distrikts-
ledere, pædagogiske ledere og tillidsvalgte samt skoler, PPR og sundhedsplejen. 

Afsnittets hovedkonklusioner er følgende: 

1. Dagtilbudsstrukturen matcher skole- og klubstrukturen (samt til dels børn og ungestruktu-
ren), hvilket understøtter arbejdet med overgange og brobygning 

2. Helhedsforståelsen understøttes af den nuværende dagtilbudsstruktur, som gør det rele-
vant at tænke på tværs af distrikter, dele viden og inspirere hinanden 

3. Ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet indgår i samarbejder om at udmønte sam-
menhængende forløb for og inklusion af børn 

Opmærksomhedspunkterne og anbefalingerne er: 

1. Der er et forbedringspotentiale i det tværgående samarbejde, idet sammenhængen kan 
styrkes i Ballerup Kommune: Både mellem distrikter og mellem dagtilbud og øvrige kommu-
nale aktører og områder, herunder skolerne 

2. Lederne på såvel dagtilbuds- som skoleområdet oplever overordnet et godt og tæt samar-
bejde med skolerne, men der er samtidig brug for, at samarbejdet – efter coronaperioden – 
ses efter i sømmene. Der er med andre ord brug for en revitalisering af ”Fælles - om den 
gode skolestart” 

3. I forlængelse heraf er der behov for at gøre samarbejdet endnu tættere og ikke mindst 
mere forpligtende. Samarbejdet mellem dagtilbudsområdet og de øvrige områder skal ba-
seres på velbeskrevne, strukturerede og ensartede aftaler, som overholdes i praksis  
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7.1 Samarbejde og tværgående fokus 
Samarbejdet om børnene i et 0 til 25 års perspektiv tager udgangspunkt i Ballerup Kommunes 
Børne- og Ungestrategi1 (”Fællesskab for alle - Alle i fællesskab”), og de overordnede mål i strate-
gien er følgende: 

 Alle ledere og medarbejdere indgår i et tæt og forpligtende samarbejde om at udmønte et 
sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge 

 Alle ledere og medarbejdere skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde om at sikre, at 
alle børn og unge inkluderes i fællesskabet 

 Alle børn og unge indgår i et eller flere forpligtende fællesskaber, at alle børn og unge ople-
ver livskvalitet og livsduelighed i forhold til uddannelse og job 

Det professionelle samarbejde står således på et fælles grundlag, hvor tætte og forpligtende sam-
arbejder er fremhævede og væsentlige elementer i Ballerup Kommunes samarbejdsstrategi. Sam-
arbejdet om børnene skal blandt andet konkret være kendetegnet ved: 

 Vedvarende opmærksomhed på udvikling af det tværprofessionelle og fagfaglige samar-
bejde 

 Inddragelse af relevante fagligheder, viden og perspektiver i den fælles opgaveløsning. 
 Fælles forståelse og analyse af udfordringerne og de indsatser, der skal til for at skabe fæl-

lesskaber for alle 

Det er opfattelsen hos langt størstedelen af informanterne i denne evaluering, at dét at dagtilbuds-
strukturen matcher såvel skole- som klubstrukturen (samt til dels børn og ungestrukturen) i sig selv 
understøtter arbejdet med overgange og brobygning. Distriktsopdelingen med tætte relationer gør 
det alt andet lige lettere at skabe et samarbejde om det enkelte barn.  

Udsagn fra både distriktsledere og pædagogiske ledere understreger, at Ballerup Kommune med 
dagtilbudsstrukturen har skabt bedre sammenhænge mellem områderne, og strukturen i store træk 
er befordrende i forhold til samskabelse og fokus på sammenhænge. Samarbejdet opleves af alle 
parter som godt, og både distriktsledere og en del af de pædagogiske ledere vurderer, at struktu-
ren gør det relevant at tænke på tværs af distrikter, dele viden og inspirere hinanden. 

I forhold til skoleområdet fremhæver en lang række informanter, at samarbejdet er præget af tillid 
og gode dialoger, ligesom det er den generelle opfattelse, at overgangene grundlæggende funge-
rer fint. Der fokuseres på, at der arbejdes med det enkelte barns udvikling og trivsel på en sådan 
måde, så det kan videreføres i skolen. Rammerne i samarbejdet vurderes som hensigtsmæssige i 
relation til fælles tilgang og vinkling, og det praktiske forhold, at den enkelte distriktsleder fysisk er 
placeret på skolerne, gør en positiv forskel.  

Der er gode dialoger mellem primært pædagogiske ledere på dagtilbudsområdet og ledere af ind-
skolingen og/eller BFO på skoleområdet om fx børnegrupper, skoleudsættelse, udvidede samtaler 
om børn, overgangsmarkører mv. Der er et fælles sprog om overgangsmarkører for børnene, med 
udgangspunkt i konkrete lege og sange, ligesom der lægges vægt på i pædagogikken at sikre tryg-
hed og genkendelighed for børnene i overgangen til BFO og børnehaveklassen.  

 

1 Børne- og Ungestrategien er udarbejdet indenfor rammen af Ballerup Kommunes sammenhængende børne- og un-
gepolitik om at skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge i alderen 0-25 år. 
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Samarbejdet om brobygning fremstår i udgangspunktet hensigtsmæssigt beskrevet og struktureret, 
hvilket er forståeligt, når der er mange aktører inde over et samarbejde – eksempelvis et relativt 
stort dagtilbudsdistrikt og en skole med mange matrikler.  

Det fremhæves samtidig af en stor del af informanterne, at der er et behov for at revitalisere arbej-
det med ”Fælles om den gode skolestart”. En fælles forståelse og struktur skal genetableres efter 
en lang coronaperiode, hvor en del elementer i arbejdet har været sat ud af spil. Her er der brug 
for, at distriktslederne på dagtilbuds- og skoleområdet i et tæt samspil får samarbejdet forbedret, 
herunder at distriktslederne på dagtilbudsområdet sætter sig i spidsen for samarbejdet set fra et 
dagtilbudsperspektiv. Udsagn fra informanterne understreger, at en genetablering af fælles forstå-
else og praksis i samspillet er en del af den strategiske lederopgave, idet der er et behov for en re-
vitaliseret brobygning mellem dagtilbud og skole. 

Der er med andre ord brug for, at principperne (tryghed, gå-på-mod og inddragelse) genbesøges, 
og at der opnås en fælles forståelse af, hvordan principperne konkret skal forstås og efterleves. 
Principperne rummer en forestilling om, i hvilken retning Ballerup Kommune skal bevæge sig i for-
hold til dagtilbuds- og skoleområdet, og den del kan med fordel styrkes.  

Hertil understreger udsagn fra informanterne, at der er brug for at følge en velbeskrevet, ensartet 
og struktureret praksis for de fagprofessionelles arbejde med og samarbejde om følgende forhold: 

 Besøg og praktik i hinandens læringsmiljøer, herunder brug af fællesfaglig viden 
 Vidensoverdragelse fra dagtilbud til BFO/skole, herunder overleveringsaftaler 
 Samarbejdsaftale, herunder fælles forståelse af forpligtende samarbejde 

Dette beskrives nærmere i det efterfølgende afsnit om struktur. 
 

7.1.1 Samarbejdet med øvrige kommunale områder 
I forhold til samarbejdet med øvrige kommunale områder (sundhedsplejerske og PPR) er det – i 
lighed med skoleområdet – opfattelsen, at der er gode og udbytterige dialoger. Der er sket en del 
udskiftning af medarbejdere på nogle områder, men samarbejdet har været under rivende udvik-
ling de seneste 5-10 år, og strukturen har sammen med et afstemt børnesyn medført, at man er 
kommet meget tættere på hinanden.  

Samtidig viser udsagn fra informanterne, at der løbende arbejdes på at forbedre samarbejdet og at 
tydeliggøre den røde tråd. Et eksempel på nyt samarbejdsinitiativ er, at sundhedsplejersken har 
præsenteret idéer til at styrke samspillet og den røde tråd gennem tidligere indsatser.  

I lighed med skoleområdet er det dog ligeledes vurderingen hos størstedelen af informanterne, at 
samarbejdet skal ses efter i sømmene og revitaliseres. Der efterspørges en større grad af ensar-
tethed mellem distrikterne, og at der indgås forpligtende aftaler om en mere strømlinet proces med 
ensartet brug af skabeloner mv. og vedholdenhed i forhold til at agere som aftalt.  

Et eksempel er Ballerup Kommunes fællesskabsmodel, som blandt andet er fundamentet for koor-
dineringskonferencer i dagtilbud. I dette regi kan der med fordel arbejdes på at få skabt en fælles 
og ensartet struktur samt at få committet områderne til vedholdende at overholde aftaler. Hvordan 
skal der eksempelvis konkret ske en tidlig og koordineret opsporing af børn i begyndende mistriv-
sel, så der hurtigt og fleksibelt kan iværksættes forebyggende indsatser?  
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Revitaliseringen af dagtilbudsområdets samarbejde med øvrige kommunale områder er beskrevet 
kort i det efterfølgende afsnit om struktur. 

  

7.2 Struktur 
Ovenstående gennemgang af samarbejdet peger på vigtigheden af at få revitaliseret samarbejdet 
med såvel skolerne som øvrige områder og aktører. Dette er ensbetydende med, at der skal arbej-
des på at skabe et mere velbeskrevet og struktureret samarbejde, hvilket distriktslederne kunne 
sættes i spidsen for. 

I forhold til skoleområdet understøtter strukturen et strømlinet arbejde, og der findes årshjul, be-
skrivelser af procedurer, samarbejdsaftaler mv., men det er vurderingen hos en del informanter på 
både dagtilbudsområdet og øvrige samarbejdspartnerne, at strukturen skal revitaliseres.  

Samarbejdsaftalen mellem dagtilbud og skolerne indebærer, at de fagprofessionelle: 

 Indgår i et forpligtende samarbejde, der omfatter alle, der arbejder med skolestartende børn 
 Arbejder kontinuerligt med at skabe størst mulig sammenhæng mellem læringsmiljøerne og 

barne- og læringssyn 
 Inddrager børn som formidlere af egen viden og oplevelser af en god skolestart 

Udsagn fra informanterne understreger, at en revitalisering indebærer, at der blandt andet fokuse-
res på at forbedre og skabe følgende: 

 Fælles fagligt udgangspunkt, et fælles sprog og enighed om fælles faglige udgangspunkter. 
Dette kræver et kontinuerligt samarbejde og tæt dialog 

 Velbeskrevne samarbejdsflader, herunder eksempelvis samtaler om børnegrupper, overle-
veringssamtaler, skoleudsættelsesmøder etc. Disse kan udvikles på tværs af distrikterne, 
så dobbeltarbejde undgås 

 Større ensartethed, således at der er de samme tilgange, procedurer og strukturer distrik-
terne imellem, og at samarbejdet munder ud i forpligtende beslutninger, som føres ud i livet 

 Tydelige roller og ansvarsområder, herunder også distriktsledernes rolle i samarbejdet. Det 
kunne her overvejes, at én eller flere distriktsledere på fællesskabets vegne tog teten, med 
henblik på at brede roller- og ansvarsbeskrivelser ud i alle distrikter og mellem alle samar-
bejdspartnere 

 Hensigtsmæssige mødestrukturer, herunder også flere fora, hvor man mødes på tværs af 
områder for at sikre sammenhængskraft, videndeling og inspiration. Udsagn understreger 
behov for klarere dagsordener og referater, således at mødevirksomheden ikke omfangs-
mæssigt tager overhånd 

Ovenstående gælder også for samarbejdet med øvrige områder og aktører. Udsagn fra informan-
ter understreger, at følgende forhold er i fokus: 

 Styrke ensartethed på tværs af distrikterne. Der opleves forholdsvis stor forskel mellem di-
strikterne – og i visse tilfælde også forskelle inden for distrikterne 

 Ensartet og vedholdende brug af aftalte strukturer, skabeloner og procedurer. Der bliver p.t. 
brugt for mange ressourcer på at håndtere forskelligheder 
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 Strømlinede processer: Fra dagsordener og formål med møder over produktive og fokuse-
rede møder og dialoger til vedholdenhed i forhold til at eksekvere og fastholde aftalte be-
slutninger 

  



38

8. Strategisk målepunkt 6: Sikre økonomisk robusthed 
 
Økonomisk robusthed er det sjette og sidste strategiske målepunkt. I dette afsnit beskrives, 
hvorvidt dagtilbudsstrukturen understøtter en robust og bæredygtig økonomi, samt hvordan der 
sikres den fornødne inddragelse og gennemsigtighed i forhold til dagtilbudsområdets økonomi. 

Evalueringen af målepunktet er opbygget efter følgende temaer: 

Figur 8.1. Økonomisk robusthed: Bæredygtighed, inddragelse og gennemsigtighed  

Robusthed og bæredygtighed Inddragelse og gennemsigtighed 

I hvilken har distrikterne overholdt budgetter på di-
striktsniveau? 
 
I hvilken udstrækning er der budgetoverskridelser, 
og hvilke mekanismer er anvendt til at skabe en 
udjævning af økonomiske over- og underskud?  
 
 

Er der gennemsigtighed i økonomien på dagtil-
budsområdet? 
 
Hvordan indgår de pædagogiske ledere i forslag 
til disponering af lønmidler og øvrige pædagogi-
ske midler? 

 

De primære informanter i forhold til dette strategiske målepunkt er direktør og centerchef, distrikts-
ledere og pædagogiske ledere. 

Afsnittets hovedkonklusioner er følgende: 

1. Dagtilbudsstrukturen har sikret en økonomisk robusthed 
2. Dagtilbudsstrukturen har også medført øget fleksibilitet og forbedrede muligheder for at 

hjælpe økonomisk husene imellem i det enkelte distrikt 
3. Der er stor tilfredshed i forhold til økonomi i den øverste ledelse, herunder især blandt di-

striktslederne, som har stor opmærksomhed på inddragelse af de pædagogiske ledere 

Opmærksomhedspunkterne og anbefalingerne er: 

1. En del pædagogiske ledere oplever, at de ikke har indblik i økonomien. For nogle pædago-
giske ledere er dette positivt, blandt andet som en følge af, at de pædagogiske ledere har 
fået mere tid til at fokusere på kerneopgaven. For andre pædagogiske ledere opleves det 
som en fratagelse af indsigt, autonomi og selvbestemmelse.  
Ballerup Kommune bør på den baggrund sikre, at der skabes en mere ensartet grad af 
gennemsigtighed på det økonomiske område, og at roller og ansvarsområder mellem især 
distriktsledere og pædagogiske ledere tydeliggøres 

2. De pædagogiske ledere oplever en forskel på, hvor meget og hvor hensigtsmæssigt man 
bliver hjulpet af distriktets administration. Det er vurderingen, at Ballerup Kommune med 
fordel kan anvende flere ressourcer på distriktsadministrationen 

  

8.1 Robusthed og bæredygtighed 
Ballerup Kommune har med dagtilbudsstrukturen skabt økonomisk bæredygtighed og dermed sik-
ret en økonomisk robusthed på området. Dagtilbudsøkonomien er med andre ord tilstrækkelig ro-
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bust til at kunne håndtere ændringer i eksempelvis børnetalsudviklingen og de overordnede kom-
munaløkonomiske rammer. 

Dagtilbudsdistrikterne har i den nuværende struktur en størrelse, som gør, at de kan iværksætte 
indsatser og initiativer på tværs af distriktet - fx at sætte en leder ind i et børnehus, som oplever 
udfordringer. Distrikterne kan tillige bedre foretage tværgående prioriteringer med baggrund i bør-
nene, i fysiske rammer, i trivsel mv. 

Den nuværende robusthed vurderes at være en vigtig forudsætning for, at Ballerup Kommune kan 
håndtere de kommende års økonomiske udfordringer i form af flere og flere børn med særlige ud-
fordringer og med tidligere diagnoser end før. Dette sætter yderligere krav til ikke alene samspil og 
overgange mellem de forskellige kommunale instanser, men også til en stærk økonomi. 

De sorte tal på bundlinjen – distrikterne har overholdt det budgetterede på distriktsniveau – er også 
et resultat af, at dagtilbudsstrukturen har medført øget fleksibilitet (distriktslederne kan fordele mid-
ler i forhold til behov) og forbedrede muligheder for at hjælpe økonomisk husene imellem i det en-
kelte distrikt.  

Inden for distriktet er der en form for solidaritetsordning, så man hjælper hinanden husene imellem, 
hvis der er udfordringer (sygdom, ansættelser, feriepenge til medarbejdere, som stopper etc.). Hvis 
der ikke er enighed om principper for den distriktsfælles tilgang, eller hvis der ikke opleves transpa-
rens og gennemsigtighed i forhold til de økonomiske forhold, rammes en del af de pædagogiske le-
dere på retfærdighedssansen. Dette forhold omkring inddragelse og gennemsigtighed beskrives i 
det efterfølgende afsnit. 

Interviewene og dialogerne i forbindelse med denne evaluering har ført til tre umiddelbare mulighe-
der for at styrke økonomien på dagtilbudsområdet yderligere: 

1. Vikarer: Det er den generelle opfattelse, at Ballerup Kommune har brugt mange ressourcer 
på vikarer fra bureauer. Dette er en forholdsvis dyr løsning, hvorfor en alternativ løsning – 
eksempelvis fælles vikarkorps på tværs af distrikter – bør overvejes 

2. Styring i forhold til personalets timer: Ballerup Kommune kan overveje, om der hos distrikts-
lederne og de pædagogiske ledere skal være øget fokus på udnyttelsen af personalets ar-
bejdstimer. Lederne har ikke et styringsredskab, som kan opdele på planlagte timer og er-
lagte timer. Dette betyder, at der ikke er et redskab til at styre personalets arbejdstid – fx 
når en medarbejder ikke deltager i et personalemøde, så er ”timerne væk”, idet der ikke 
kan skabes et overblik mellem planlagte og erlagte timer 

3. Mødekultur: Som tidligere anført oplever de pædagogiske ledere og deres medarbejdere, 
at lederne går til rigtig mange møder på distriktsniveau, og at dette betyder, at der bliver 
mindre tid i børnehuset. Ballerup Kommune bør derfor analysere og gennemgå mødekultu-
ren med henblik på at effektivisere og nedbringe tidsanvendelsen til møder generelt 

  

8.2 Inddragelse og gennemsigtighed 
Distriktslederen har ansvaret for distriktets økonomi, og løser opgaven med hjælp fra de pædago-
giske ledere og distriktsadministrationen. De pædagogiske ledere har et delegeret budget (børne-
rammer) og kan købe ind på rammen (driftsbudget). Omkring halvdelen af de pædagogiske ledere 
oplever, at de inddrages i tilstrækkelig detaljeret grad i budget og budgetopfølgning, således at 
man som pædagogisk leder ved, om børnehusets økonomi er i orden, dvs. der er gennemsigtighed 
i forhold til de økonomiske rammer, som distriktet og børnehusene opererer indenfor. 
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Ovenstående er ensbetydende med, at halvdelen af de pædagogiske ledere oplever, at de ikke har 
tilstrækkeligt indblik i økonomien. For nogle pædagogiske ledere opleves dette som en positiv ting, 
idet det medfører, at der er relativt mere tid til at fokusere på kerneopgaven ude i det enkelte bør-
nehus. For andre opleves det som, at man ikke bliver inddraget i tilstrækkelig grad, og at man fra-
tages indsigt og selvbestemmelse.  
 

 

Der er blandt distriktslederne bred enighed om, at de pædagogiske ledere skal inddrages i rele-
vante økonomiske forhold, herunder budgetlægning, opfølgning, status, prioriteringer mv. Herud-
over er der bred enighed om, at de pædagogiske ledere skal have fornøden indsigt i økonomien, 
så man ved, om man er på rette vej samt, at de pædagogiske ledere skal med i beslutninger om 
prioriteringer. Typisk inddrages de pædagogiske ledere i månedlige økonomi- og budgetopfølgnin-
ger (husvise) for at sikre dette. 

Det kan konstateres, at viljen er der, men at man ikke alle steder har fundet den rette balance i for-
hold til involvering af de pædagogiske ledere i de økonomiske prioriteringer og opfølgninger. Der er 
brug for, at Ballerup Kommune sikrer, at der skabes en ensartet grad af gennemsigtighed på det 
økonomiske område, og at roller og ansvarsområder mellem distriktsledere og pædagogiske le-
dere tydeliggøres. En øget grad af transparens vil medføre, at man som pædagogisk leder kan 
navigere skarpt og agere strategisk. 

En vigtig faktor ind i den økonomiske styring af dagtilbudsområdet er distriktsadministrationerne. 
Såvel distriktslederne som de pædagogiske ledere er i bund og grund tilfredse med administratio-
nerne, om end omfanget af administrativ understøttelse vurderes som lav. Det er evaluators vurde-
ring, at Ballerup Kommune med fordel kan anvende flere ressourcer på distriktsadministrationen. 

  

 Det er en af de opgaver som er taget fra mig, og det passer mig fint – jeg går til mødet og 
får et overblik, jeg er ligeglad med hvad jeg bruger så længe jeg holder mig inden for rammen. 
Vi har tidligere nogle år prøvet at have et underskud. Der kan jeg se en fordel i distriktsstruktu-
ren. Det er noget af det der fungerer, det har haft en lang svær fødsel og distrikslederne har 
haft udfordringer med nogle systemer. Men det er noget jeg synes fungerer nu og det har jeg 
det fint med. 

Med den nye økonomistyring på distriktsniveau er der opstået manglende transparens i ens 
eget børnehus. Den pædagogiske leder kan ikke længere følge med i eget råderum. Nogle pæ-
dagogiske ledere ved ikke, hvad deres eget råderum er. Jeg får kun overblikket/råderummet, 
hvis jeg selv beder om det. 

 Det (økonomistyring på distriktsniveau) skulle medføre sikker drift, men i mit distrikt kommer 
vi jo ud af året med et stort underskud. Jeg ved ikke, om vi hjælper hinanden på tværs af børne-
husene i distriktet. Jeg ved ikke, om det sker. Der er ingen transparens. 

Citater fra fokusgrupper med pædagogiske ledere og tillidsrepræsentanter

”

”
”

”
”

”



41

9. Metode  
Evalueringen bygger på en omfattende dataindsamling, fordi det har været et prioriteret formål at 
komme ”hele vejen rundt” om samtlige aktører, som på en eller anden måde er i berøring med 
distriktsstrukturen. Dette for at sikre, at evalueringen af de seks strategiske målepunkter baseres 
på informationer fra alle relevante aktører, samt undgå udvælgelsesbias.  

Evalueringsdesignet er overvejende baseret på kvalitative dataindsamlingsmetoder i form af indivi-
duelle dybdeinterview og fokusgruppeinterview, men beror også på en kvantitativ spørgeskemaun-
dersøgelse, som er foretaget blandt det pædagogiske personale i Ballerup Kommunes børnehuse.  

Tabel 9.1 illustrerer, hvordan de forskellige informantgrupper bidrager til at belyse evalueringens 
seks strategiske målepunkter: 

Tabel 9.1. Oversigt over strategiske målepunkter og informanter  

  
Center for 

Skoler, 
Inst. og 
Kultur  

Distrikts- 
ledelse   

Pædagogiske 
ledere 

Tillidsvalgte 
(FTR/TR)  Medarbejdere  Forældre- 

repræsentanter  

Skoler og 
Center for 

B&U- 
rådgivning   

1. Styrke den strategiske le-
delse af det samlede dagtil-
bud  

       

2. Give distriktslederen mulig-
hed for faglig sparring tæt på 
praksis  

       

3. Give pædagogiske ledere 
mulighed for fokus på perso-
naleledelse og faglig sparring 
tæt på praksis  

       

4. Sikre faglige miljøer med 
mulighed for sparring og fæl-
les refleksion over egen prak-
sis  

       

5. Styrke det nødvendige 
samarbejde om børnene i et 
0 til 25 års perspektiv  

       

6. Sikre økonomisk robust-
hed         

 
 

Kvalitative dataindsamlingsmetoder  
Valget af de kvalitative dataindsamlingsmetoder er foretaget af hensyn til emnets kompleksitet og 
med en ambition om at tilvejebringe dybdegående viden om distriktsstrukturens formålstjenlighed, 
som bygger på nuancerede overvejelser, vurderinger, begrundelser og årsagsforklaringer.   

Der er gennemført i alt 23 kvalitative interview, hvoraf otte er fokusgruppeinterviews: 

 Tre interviews med den øverste strategiske ledelse af dagtilbudsområdet i Center for Sko-
ler, Institutioner og Kultur. 

 Fem interviews med hver af de fem distriktsledere på dagtilbudsområdet. 
 Fem fokusgruppeinterview med deltagelse fra 33 af de, på tidspunktet for fokusgruppernes 

gennemførsel, i alt 37 pædagogiske ledere i kommunen.  
 Et fokusgruppeinterview med FTR / TR, et duo- og to enkeltinterview med øvrige til-

lidsvalgte. I alt er der gennemført interview med 11 tillidsvalgte.  



42

 To virtuelle fokusgrupper med hhv. fem forældrerepræsentanter fra distriktsbestyrelserne 
og seks forældrerepræsentanter fra husråd i udvalgte børnehuse. Fordelt på de to fokus-
grupper deltog i alt 11 forældrerepræsentanter i evalueringen.  

 Fem interview med informanter på øvrige områder, herunder skoleområdet, BFO og sund-
hedsplejen. 

Blandt distriktslederne og de pædagogiske ledere er der reelt tale om en populationsundersø-
gelse, da samtlige ansatte i disse ledelseslag har deltaget (eller har haft mulighed for at del-
tage) i evalueringen. Der er gennemført interviews med samtlige af de fem distriktsledere, og 
blandt de pædagogiske ledere har deltagelsen været høj har, idet 33 ud af de i alt 37 pædago-
giske ledere deltaget. De få pædagogiske ledere, som ikke har deltaget i fokusgruppeinterview, 
har været forhindrede heri pga. f.eks. sygdom, ferie eller lignende.  

Alle kvalitative interview, individuelle såvel som fokusgrupper, er gennemført ved brug af semi-
strukturerede spørgerammer. Udgangspunktet i spørgerammen har bidraget til at sikre, at alle 
planlagte emner og spørgsmål er blevet behandlet i interviewene, men det har samtidig været 
muligt for interviewpersonerne at komme med supplerende indsigter eller nye pointer, og for in-
tervieweren at dykke ned i – og nuancere interessante og vigtige pointer undervejs i inter-
viewene.  

Alle interview og fokusgrupper i evalueringen er gennemført i perioden fra oktober til december 
2021.  

Kvantitative dataindsamlingsmetoder 
Foruden den omfattende kvalitative dataindsamling beror evalueringen ligeledes på resultaterne af 
en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt det pædagogiske personale i Ballerup 
Kommunes dagtilbud.  

Personalet er inviteret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen via et opslag på AULA og har 
her kunnet tilgå spørgeskemaundersøgelsen online via et link. I alt har 216 medarbejdere deltaget i 
spørgeskemaundersøgelsen i perioden januar-februar 2022.  

Tabel 9.2 herunder viser respondenternes fordeling på udvalgte baggrundskarakteristika. Disse 
tæller hhv., hvilket distrikt de er ansat i, hvilken stilling de har, og hvilken børnegruppe, de primært 
arbejder med til daglig.  
 
Tabel 9.2. Respondenternes fordeling på relevante baggrundskarakteristika  
  Antal besvarelser (n) Andel af besvarelser (%)   

Baltorp  39 18% 
Hedegården 45 21% 
Måløvhøj  37 17% 
Skovlunde 56 26% 

Distrikt  

Skovvejen  39 18% 
Pædagog  154 71% 
Pædagogmedhjælper  44 20% 
Pædagogisk assistent  14 6% Stillingsbetegnelse 

Andet 2 4 2% 
Dagpleje 6 3% Børnegruppe /  

institutionstype 0-2-årige i børnehus (vuggestue) 70 32% 

 

2 De respondenter, som har svaret ”andet” her, har i de åbne besvarelser angivet, at de er dagplejere. En enkelt har 
angivet at være pædagogstuderende.  
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3-5-årige i børnehus (børnehave) 52 24% 
0-5-årige i børnehus (integreret institution) 87 40% 
Andet  1 0,5% 

 

Som det fremgår af tabellen, er der i data en nogenlunde ligelig fordeling af respondenter fra hver 
af de fem distrikter i datamaterialet. Dog udgør respondenter fra distrikt Skovlunde en lidt større 
andel af de samlede besvarelser end de andre distrikter. Dertil fremgår det, at hovedparten af re-
spondenterne er pædagoger (71 pct.), mens der er færre pædagogmedhjælpere (20 pct.) og pæ-
dagogiske assistenter (6 pct.) repræsenteret i data. Resultaterne af den kvantitative spørgeske-
maundersøgelse skal læses med forbehold herfor. 
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