Opsamling på arbejdsgruppemøde vedr. Dragør model nye veje til
dialog og inddragelse
den 21. august 2017

Opsamling på arbejdsgruppemøde vedr. Dragør model for inddragelse og involvering
På arbejdsgruppemødet d. 21. august blev der arbejdet med at forstå, hvad deltagerene
forstod ved inddragelse og reel indflydelse. Dette med henblik på at få et billede af,
hvilke elementer arbejdsgruppen vil anbefale BFKU, at en Dragør model for dialog og
inddragelse bør indeholde.
Nedenstående opsummering er udarbejdet i punktformer på baggrund af de plakater,
som grupperne udarbejdede på mødet. Enkelte steder i nedenstående er der tilført ord til
plakaternes udsagn, medhenblik på at få sætningen til at give mening, når plakaten ikke
præsenteres mundtligt, som de blev på mødet.
Reel indflydelse:








Er når rammen er sat
Viljen til at dele indflydelse er en forudsætning for reel indflydelse. Det kræver
mod
Kræver at vi skal tidligere ind i processen
Reel indflydelse sker før 1. behandling politisk og betyder, at man er inddraget
inden høringsfaserne
At der er tid til at være grundige
Reel indflydelse er, at input drages med i beslutningen, og at der gives
tilbagemeldinger
Inddragelse i ift. fastsættelse af rammen – den reelle indflydelse sker på skolen

Inddragelse














Klarhed over formål og proces
Ingen høring på skrømt
Målet er klart
Råderummet er klart
Gennemsigthed
Uden foruddefineret hatte og roller
Feedback
Lytte
Det skal være tydeligt, hvad der er besluttet, hvad det er der er dialog omkring
Det skal være på niveau. Forældre og borgere er ikke eksperter
Indflydelse kommer af at være på forkant, men på forkant med hvad?
Inddragelse vs. Information – nogen gange er det nok med information
Det er vigtigt med en dialog før sagerne skrives og sendes i høring. (De store
sager)
Repræsentative arbejdsgruppemøder

Eksempler på god inddragelse
 100 dags mødet for folkeskolereformen
 Frikvarter tilbage på skolen
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Processen vedr. udvikling af Dragør model er et godt eksempel på god inddragelse

En Dragør Model





















Hvad skal vi tale om - der skal være klarhed over emner på den fælles dagsorden
Tydelig proces – klarhed over beslutningsproces, hvem bestemmer, hvad,
hvornår, og hvilken indflydelse har vi?
Tidligt på banen- før sagen til udvalget bliver udarbejdet (de store sager)
Engagement og deltagelse. Der er brug for nogle legekammerater
Formandsmøder
Rådgivende organ
§17. stk. 4
Dialogmøder
Kaffemøder
Det skal være nemt – fordi Tordenskjolds soldater har travlt
Dialogmøder tideligt i processen allerede i idefasen
Fælles møde med det ny konstituerede KB – fælles billede af det langsigtede mål,
der arbejdes med
Rammesætningen skal være tydelig.
o Forudsætningen, kvalificering og konkretisering
Det skal være givende – for borgerne og politikkerne
Gennemsigtighed: tilbagemeldinger, feedback. Hvorfor og hvordan landede vi det
her?
Prioritere, hvor der skal være inddragelse
Inddragelse i maskinrummet – vi vil inddrages når man kan påvirke processen.
Rammen er vigtig – hvornår, hvordan og hvad er muligt i forhold til inddragelse
Give mulighed for lokal udmøntning
Det rådgivende organ – advisory bord – the vital few – vilje og mod
o
o
o

Organiseret, strukturere og koordineret
BFKU +2 bestyrelsesmedlemmer +2 fagudvalgsmedlemmer+2
skoleledere+2-4 medarbejdere
Høres i sags processer, idéfaser fx 4 gange årligt

Øvrige forslag
 Efter hvert kommunalvalg skulle BFKU/ KB og skolebestyrelserne mødes og
afstemme kompasset og retningen for den kommende periode, og dette møde
følges op årligt.
 Et rådgivende organ
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