
 

 
 

 
   

 
Bilaget indeholder en kort opsamling på de dialogmøder, der har været 

afholdt mellem henholdsvis forvaltningen og KFO, samt forvaltningen 

og en udvalgt gruppe institutionsledere.  

 

Forvaltningens drøftelse med daginstitutionerne 

Generelt har der været en positiv feedback fra daginstitutionerne om 

den nye pladsanvisningsmodel. Samtidig er der enighed i langt 

overvejende grad enighed om det positive i modellens hovedformål: 

- At sikre mere gennemsigtighed. Forældrene skal informeres 

tidligere om, hvorvidt deres barn har en plads på en given 

institution. 

- At sikre, at de økonomiske udsving bliver mindre 

daginstitutionerne imellem 

 

Institutionernes bemærkninger Forvaltningens bemærkninger 

Institutionernes udfordringer 

mht. at få nye børn ind ligger 

hovedsageligt i maj og 

december. Det vil derfor være en 

fordel at afholde de halvårlige 

møder i netop disse måneder.   

Forvaltningen vil tilstræbe at 

afholde flest muligt af møderne i 

maj og december.  

Visse institutioner opfordrede til, 

at der blev udsendt mere data og 

materiale inden mødernes 

afholdelse. 

Forvaltningen vil udsende 

materiale til institutionerne i god 

tid inden mødets afholdelse. 

Der udvises interesse for de 

prognoser, der beskæftiger sig 

med fraflytninger fra kommunen 

samt fødselstal – mere specifikt 

for de klynger, institutionerne 

ligger i.  

Disse informationer kan være en 

faktor i at udnytte 

institutionernes kapacitet bedst 

muligt internt i klyngerne. Der 

pågår dog en dialog om netop 

prognosefelterne, da der er en 

kontinuerlig drøftelse om, 

hvorvidt disse er for store eller 

for små til det ønskede formål. 

Prognoserne kan evt. indgå i det 

datamateriale, der udleveres 

inden møderne. 

Der udvises interesse for et møde 

med afholdelse efter en eventuel 

Forvaltningen er enige i, at dette 

vil være en god idé.   
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vedtagelse af en ny budgetmodel 

mhp. at afklare, om der er noget i 

samarbejdet mellem institutioner 

og Pladsanvisningen, der skal 

være ekstra fokus på ift. indholdet 

i den nye budgetmodel.  

Hvor meget løbende dialog 

(udover de to faste møder) 

mellem institutionerne og 

pladsanvisningen vil finde sted, 

når den nye model 

implementeres?  

Dialog er vigtig og vil stadig finde 

sted, da akutte situationer og 

behov opstår. Så dialog mellem 

pladsanvisning og institution vil 

naturligvis være nødvendigt og 

finde sted.  

Ligger der nogle ambitioner om 

at lave en form for ”solidarisk” 
fordeling af børnene mellem 

institutionerne – altså at 

Pladsanvisningen bestemmer, at 

man vil placere flere børn i 

institutioner, der måske ikke har 

en lang venteliste?  

Der er ingen tanker i den retning. 

Det er stadigvæk 100% 

forældrenes frie valg, der er 

gældende.  

 

Men det vil med den nye model 

være nemmere for 

Pladsanvisningen at 

forventningsafstemme med 

forældrene om, hvornår de 

realistisk kan forvente at få tilbud 

om en plads, hvis de f.eks. ønsker 

en institution med en lang 

venteliste.  

Hvad sker der, hvis der opstår 

uenigheder om antal pladser 

mellem institutionen og 

pladsanvisningen? 

Her vil proceduren være den 

samme som hidtil – i sidste ende 

vil det være områdechefen, der 

kan træffe beslutning. 

Der skal løbende foretages 

evalueringer på samarbejdet 

mellem institutionerne og 

pladsanvisningen/forvaltningen. 

Det er forvaltningen enig i. 

 

 

  

Forvaltningens drøftelse med KFO (Københavns 

Forældreorganisation) 

KFO’s bemærkninger Forvaltningens bemærkninger 

Det ville være positivt, hvis 

forældrene fik pladsbesked i 

bedre tid, end det er sket hidtil. 

Forældrene oplever det meget 

stressende, at der ikke er nogen 

form for afklaring før sent inden 

barnets opstart i daginstitution.  

Det er et af hovedformålene og 

drivkraften bag den nye 

pladsanvisningsmodel, at 

forældrene vil opleve, at de får 

svar i bedre tid end det hidtil er 

sket. Forvaltningen er særligt 

opmærksom på problematikken. 

Der er et ønske om, at 

forældrene, som led i 

implementeringen af den nye 

Der introduceres ikke nye IT-

systemer overfor borgerne som 
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pladsanvisningsmodel, ikke skal 

introduceres til flere IT-systemer, 

som de ikke mener virker.  

led i den nye 

pladsanvisningsmodel. 

Det er vigtigt, at 

institutionslederen ikke belastes 

af yderligere administrative 

opgaver. 

Forventningen er, at 

institutionslederen skal bruge 

mindre tid på administrative 

opgaver i relation til 

pladsanvisningen end hidtil, da 

den daglige dialog mellem 

forvaltning og institution 

mindskes. Samtidig er 

forventningen, at lederen skal 

bruge mindre tid på 

forældrehenvendelser, som sker 

direkte til institutionen. 

Betyder den nye 

pladsanvisningsmodel en 

decideret forandring for 

borgerne? 

Den nye model indebærer 

fortrinsvis en forandring i det 

direkte samarbejde mellem 

institutionerne og forvaltningen. 

Målet med den nye model er, at 

borgerne udelukkende mærker 

en positiv forandring i form af, at 

f.eks. anvisningssvar kommer i 

bedre tid.  

 

 

 


