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BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-12-2015
Ad. 1 a
Godkendt.
Ad 1 b
Godkendt med tilføjelse af, at der afholdes 1-2 årlige dialogmøder.
Ad. 2
At udvalget får et oplæg til en revitalisering af IS mht. form og indhold,
som bl.a. tager udgangspunkt i Forældrenævnets skrivelse til udvalget.
Ad. 3
Godkendt.
Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.
Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.
ANBEFALING:
Administrationen anbefaler,
1.

at

dialogmødestrukturen godkendes, hvilket indebærer
a) At der afholdes et årligt topmøde for 0-18 års området
b) At der afholdes et årligt dialogmøde med henholdsvis,
Dagtilbudsområdet, Folkeskoleområdet og Kultur- og fritidsområdet.

2.

at

Institutionssamrådet nedlægges.

3.

at

sagen sendes i høring.

SAGSFREMSTILLING:
På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 7. oktober 2015 udtrykte
udvalget sympati for sagsfremstillingen om dialogmøder, og vedtog at
drøfte dialogstrukturen igen på december mødet set i sammenhæng
med Institutionssamrådet og §17 stk. 4 udvalget på skoleområdet.
På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 4. november 2015 vedtog
udvalget i forbindelse med sagen om fremtidige samarbejdsformer for
Institutionssamrådet, at det er vigtigt med dialog mellem forældrenævn
og udvalg, men at dette kan ske i en ændret dialogmødestruktur.
Sagen består derfor af to dele, først oplæg til en fast
dialogmødestruktur,
dernæst
forslag
om
nedlæggelse
af
Institutionssamrådet,
hvis
virke
kan
ses
erstattet
igennem
dialogmødestrukturen.
Dialogmødestruktur
Dialogstrukturen skal ses som en forpligtende model for dialog på 0-18
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års området. Derudover vil det fortsat være muligt at arrangere
yderligere dialogmøder, skulle parterne finde aktuelt behov for dette.
Ligeledes vil formelle høringsprocedurer fortsat iværksættes, hvor det er
nødvendigt, eksempelvis i forbindelse med kommunens årlige
budgetlægning.
Det er helt centralt at dialogmøder planlægges og afvikles i samarbejde
med inddragelse af relevante interessenter, dvs. f.eks. i samarbejde
med
forældrebestyrelser,
brugerbestyrelser
samt
kulturog
idrætsforeninger. Formålet er at skabe nye rammer for inddragelse af
interessenter i de politiske processer. Desuden er det hensigten at drøfte
aktuelle temaer med relevante interessenter fra daginstitutioner,
folkeskoler, samt kultur- og fritidsområdet.
Årlige dialogmøder
Der kan eksempelvis afholdes et møde på hvert område, som har
samme koncept. Det kan som udgangspunkt være et årligt møde.
Møderne afholdes i kommunens relevante institutioner og er tematiseret.
Der inviteres eventuelt eksterne oplægsholdere, der kan inspirere til
dialog og debat, og der arbejdes med en mødefacilitering, som bidrager
til at skabe engagement og energi i dialogmødet. Det er centralt, at der
udarbejdes en opsamling på mødet, så der efterfølgende er mulighed for
konkret at inddrage resultatet af dialogen i de politiske processer.
Der kan f.eks. være møder på følgende 3 områder:
1) 0–6 årsområdet,
2) Skoler og SFO
3) Kultur og fritid
Dragør – Topmøde
Der kan eksempelvis afholdes et årligt ”Topmøde” for 0 – 18 års
området.
Mødet kan have til formål at skabe fælles forståelser og retning på de
fremtidige politiske drøftelser og beslutninger. Mødet planlægges og
afvikles, så der skabes et fælles afsæt for konstruktiv dialog og
udvikling.
Der skal være mulighed for at hente fælles inspiration, plads til blandt
andet workshops og videndeling. Der kan således både formidles gode
eksempler både fra Dragør Kommune og fra andre kommuner og
aktører. Det er hensigten at invitere bredt, så alle kommunens
interessenter på området kan få mulighed for at deltage. Det er
intensionen at tage afsæt i den virkelighed, der udspringer i Dragør.
Institutionssamrådet
Institutionssamrådet drøftede på sit møde den 22. september 2015
fremtidige samarbejdsformer. Forvaltningen og Forældrenævnet
fremlagde oplæg med gennemgang af Institutionssamrådet, formål og
opgaver og Forældrenævnet fremlagde deres forslag til en mere åben og
temaorienteret dialog:
Temamøder:
Dagsordenen kan bestå, dels af et emne defineret af de politiske
deltagere i forhold til hvad der rør sig politisk og dermed hvad der er
relevant at få input fra Forældrenævnet omkring og dels af punkterne
meldt ind fra Forældrenævnet.
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0-18 år:
Lægge vægt på overgange på hele børne- og ungeområdet 0-18 år. Der
bør deltage personer fra forvaltningen både fra daginstitution og
skoleområdet, dette i form af daginstitutionschef og skolechef.
Der var et ønske fra alle parter på mødet om en ny mødestruktur for
Institutionssamrådet. Det blev drøftet om større og mere åbne møder og
temaaftener kan bidrage til større borgerinddragelse.
Efter den nye skolereform trådte i kraft, er SFO-området ikke længere
en del af institutionssamrådet. Forældrenævnet har ønske om et forum
på tværs af institutioner.
Da ovenstående ønsker falder godt i tråd med forslaget til en ny
dialogmødestruktur
lægger
der
op
til
en
nedlæggelse
af
Institutionssamrådet, og erstattet af årlige dialogmøder og topmøde.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Intet.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Der foretages høring af relevante høringsparter.
BESLUTNINGSPROCES:
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.
Bilag:
1 Åben

Oplæg fra forældrenævnet til IS struktur.docx
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