FREMTIDENS BØRN OG
LÆRING

07. februar 2019

DAGENS FORMÅL

• At informere og kommunikere om analysens fremdrift og proces
At få nuanceret og belyst styrker og udfordringer for Børn og
Læring
• At få udfordringerne prioriteret overordnet

At få deltagernes 1. bud på mulige løsningsområder
• At organisationen inddrages
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PROGRAM
9.00

Velkomst: Omstillingsprojekterne og formål med i dag
Indledende øvelse – hvad bekymrer os mest og hvad kunne
være det bedste der kunne ske?

10.00

Det foreløbige udfordringsbillede ved Implement
Pause
Kvalificering af udfordringsbillede
Opsamling på det samlede udfordringsbillede

12.00
13.00

Frokost
Prioritering og tematisering af udfordringer
Pause
Øvelse om løsninger

15.00

Tak for i dag og næste skridt
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”PLAYING TO WIN” - VI SIKRER KLARE OG REALE VALG GENNEM FOKUS PÅ FEM
SPØRGSMÅL
STRATEGISKE SPØRGSMÅL:

1

EKSEMPLER:

• Hvad er vores strategiske mål med en omstillingen?

Hvad er vores
ambition?
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• Hvad er de økonomiske mål med omlægningen af
indsatsen?

• Hvem vil vi fokusere på? (eksempelvis rehabilitering,
sammenhængende forløb, hjerneskadeområdet,
geografiske områder m.fl.?)

Hvor skal vi
fokusere?

• Hvor fokuserer vi ikke?
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• Hvordan understøtter vi en ændret adfærd på tværs
af fagområder/forvaltninger?

Hvordan bliver vi
succesfulde?
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• Hvordan understøtter vi ændret adfærd internt?

Hvilke evner og
kompetencer skal
være tilstede?

• Hvilke primære ledelses- og funktionelle kompetencer
skal være til stede på tværs af områder for at sikre en
ændret adfærd i praksis?
• Hvilke kompetencer skal kunne bringes i spil på
tværs af fagområderne?
• Hvilken organisatorisk og styringsmæssig struktur
skal vi have?
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Hvilke måle- &
styringssystemer har
vi behov for?

• Hvilke mål skal der styres efter i daglig praksis?
• Hvilke mål skal gå på tværs af områder?
• Hvilken type af ledelsesinformation er nødvendig for
at understøtte fokus på retning?
• Hvilke værdier driver vores adfærd?

PROCESSEN INDTIL NU
ANALYSE

Spørgsmål, der
skal besvares:

Det understøttes
gennem:

Hvilket resulterer i
flg. leverancer:

LØSNINGER

PRIORITERING

Medio november – ultimo januar

Primo februar – medio marts

Medio marts – medio maj

Hvordan ser det reelle
udfordringsbillede ud, og
hvad er styrkerne og
svaghederne?

Hvad er vigtigst at ændre –
og hvorfor? Hvem kan med
fordel tænkes med i en
omstilling?

Hvordan sikres kvalitet i
løsningerne og resultater for
borgerne - med samtidig
realisering af budgetkrav?

•
•
•
•

•

•
•
•

Projektet rammesættes
Analyse af nøgletal og sammenligning
National og international inspiration
Interview med relevante
nøglepersoner; ledelse-, medarbejder,
borgere og samarbejdsparter

1. Analyse af udfordringsbillede
• Bruttokatalog indeholdende foreløbigt
økonomisk og fagligt potentiale
• Sammenlignende nøgletalsanalyse ift.
økonomi, serviceniveau, samt
elevudvikling

•
•
•

Ambitions- og
prioriteringsworkshop
Arbejdsmøder
Input fra andre kommuner
Borger- og interessentmøde I

2. Mulige omstillinger
• Prioriteret overblik og beskrivelse af
strategiske omstillingsmuligheder
Fagligt potentiale og
opmærksomhedspunkter
Effektiviseringspotentiale(r)
Implementeringsudfordringer

•

Løsningsworkshop
Arbejdsmøder
Implementering- og
handleplansworkshop
Borger- og interessentmøde II

3. Mulighedskatalog:
• Løsninger til effektiviserings -,
tilpasnings- og investeringspotentialer
4. Oplæg til udarbejdelse af
handleplan
• Udarbejdes på baggrund af
mulighedskatalog
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HVAD BEKYMRER OS MEST?

1

Præsenter jer kort ved bordene

2

Sid individuelt og sum over de to vigtigste bekymringer for dig

3

Prioriter i gruppen, hvad de to vigtigste bekymringer ved bordet er

SKRIV KLART OG TYDELIGT PÅ PAPKORT

OPSAMLING: HVAD BEKYMRER OS MEST?

HVAD KUNNE VÆRE DET BEDSTE, DER KUNNE SKE?

1

Sid individuelt og sum over, hvad det gode ved sådan en her proces kan
være (fagligt og kvalitetsmæssigt).
Benspænd: Det må ikke være at fjerne de 30 mio.

2

Prioriter i gruppen, hvad de to bedste ting, der kunne ske i processen
ved bordet er

SKRIV KLART OG TYDELIGT PÅ PAPKORT

OPSAMLING: HVAD KUNNE VÆRE DET BEDSTE, DER KUNNE SKE?

OPSAMLING: HVAD KUNNE VÆRE DET BEDSTE, DER KUNNE SKE?
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FORELØBIGT
UDFORDRINGSBILLEDE
Syddjurs Kommune

5. februar 2019

1

(1) PROCESSEN INDTIL NU
(2) UDDRAG AF NØGLETAL
(3) IMPLEMENTS FORELØBIGE UDFORDRINGSBILLEDE

12

FORELØBIGE NØGLETALSANALYSER OG
OBSERVATIONER – BØRN OG LÆRING

Syddjurs Kommune

SAMMENLIGNINGSKOMMUNER PÅ DAGTILBUD-OMRÅDET

ECO-KOMMUNER
• Nyborg
• Norddjurs
• Skive
• Syddjurs
• Varde
• Hedensted
• Mariagerfjord

• Viborg
• Haderslev
• Kerteminde
• Svendborg
• Odsherred
• Vejle
Fælles: middel udgiftsbehov og højt ressourcepres.
Syddjurs’ beregnede udgiftsbehov afviger med 1 pct.
fra det gennemsnitlige udgiftsbehov i gruppen af
ECO-kommuner. Altså er kommunen ganske
sammenlignelig med ECO-kommunerne.
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SAMMENLIGNINGSKOMMUNER PÅ SKOLEOMRÅDET

ECO-KOMMUNER
• Favrskov
• Ringkøbing-Skjern
• Vejle
• Nyborg
• Hedensted
• Lemvig
• Svendborg

• Viborg
• Holbæk
• Tønder
Fælles: lavt udgiftsbehov og højt ressourcepres.
Syddjurs’ beregnede udgiftsbehov afviger med 1 pct.
fra det gennemsnitlige udgiftsbehov i gruppen af
ECO-kommuner. Altså er kommunen ganske
sammenlignelig med ECO-kommunerne.
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ENHEDSPRISER PÅ DAGTILBUD-OMRÅDET
Bruttoudgifter til dagtilbud pr. 0-13-årig

Odsherred
Viborg
Hedensted

Vejle
Svendborg

Månedlig takser på dagtilbud-området

Landsgennemsnit

Dagplejeplads for Daginstitutionsplads Daginstitutionsplads
0-2-årige
for 0-2-årige
for 3-5-årige

Nyborg
Norddjurs

ECO gns.

2.562

3.034

1.709

Syddjurs

2.665

2.843

1.547

Varde
Haderslev
Mariagerfjord
Skive
Kerteminde
Syddjurs
0

5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

Note: Funktionerne vedrører generelle udgifter til børnepasning, skolefritidsordninger, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede
daginstitutioner, fritidshjem, private institutioner samt åbne pædagogiske tilbud og legesteder. I de samlede pasningsudgifter indgår kommunens
samlede udgifter til børnepasning, inklusiv fripladser, generel nedsættelse af forældrebetalingen, tilskud til forældre, der vælger privat pasning,
tilskud til forældre på børnepasningsorlov samt tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn.
Kilde: ØIM Nøgletal
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SERVICENIVEAU PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige, pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2-årige og pladser i
daginstitutioner pr. 100 3-5-årige
120

100

80

60

Antal børn pr. fuldtidsbeskæftiget, 2017
40
Dagpleje
Daginstitution
0-2 årige
Daginstitution
3-5 årige
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Syddjurs
3,3

ECOkommuner
3,4

Region
Midtjylland
3,5

Hele landet
3,3

3,1

3,2

3,2

3,2

6,2

6,2

6,3

6,1

0

Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige

Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2-årige

Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5-årige

Kilde: ØIM Nøgletal, ECO
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SAMLET ENHEDSPRISER PÅ
SKOLEOMRÅDET

Udgifter til folkeskolen pr. elev, 2018
Lemvig

78.444

Nyborg

78.162

Svendborg
Syddjurs
Ringkøbing-Skjern
Landsgennemsnit

75.784
73.210
69.754
67.850

Udgifter til grundskolen pr. 6-16 årig, 2018
80.000
70.000

Tønder

66.847

Hedensted

65.983

60.000

Viborg

65.891

50.000

Holbæk

65.607

Vejle

64.294

Favrskov

63.610

40.000

30.000
20.000
10.000

Note: Udgifter til undervisning netto er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion.
Funktionen vedrører folkeskolen. Antallet af elever udgør normalklasseelever i børnehaveklasse til
10. klasse.

Kilde: ØIM Nøgletal

0

Note: Udgifter til undervisning netto er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion.
Funktionerne vedrører de samlede udgifter til folkeskolen, pædagogisk psykologisk rådgivning,
18
kommunal og regional specialundervisning, bidrag til statslige og private skoler samt udgifter til
efterskoler og ungdomsskoler..

KARAKTERER
Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve, 2017/2018
8,00

7,50

7,00

7,00
6,80

6,50

6,00

5,50

5,00

Karaktergennemsnit

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Kommunegns.

Landsgns.
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TILMELDING TIL
UNGDOMSUDDANNELSE

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr.
folkeskole, 2017
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9.
klasse, pr. folkeskole, 2017
60,00%
Ingen data

50,00%
40,00%

30,00%
20,00%
Note: elever fra privatskoler indgår ikke

10,00%
Ingen data

0,00%
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Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Note: elever fra privatskoler indgår ikke

KLASSEKVOTIENTER PÅ SKOLEOMRÅDET
Klassekvotienter i folkeskolen, 2017

25

20

15

10

5

0

Region Midtjylland Folkeskoler

Kilde: Statistikbanken, KVOTIEN

Syddjurs Folkeskoler
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LÆRERNES UNDERVISNINGSTID
I skoleåret 2017/2018 var undervisningsandelen af lærernes bruttoårsværk 36,8% for Syddjurs Kommune mens
den til sammenligning var 40,1% på landsplan. Endvidere har undervisningsandelen været faldende for Syddjurs
Kommune over de sidste tre år, idet den i skoleåret 2015/2016 var på 39,7%. Samme tendens er ikke
observeret på landsplan.

Undervisningsandel pr. folkeskole (beregnet på bruttoårsværk),2017/2018

Antal elever / antal elever pr. lærerårsværk pr. folkeskole, 2017/2018

Antal elever pr. lærerårsværk pr. folkeskole

14,00
13,00

Ådalsskolen

Molsskolen
Rønde Skole

12,00
Hornslet Skole

Rosmus Skole
11,00
10,00

Ebeltoft Skole

Kolind
Centralskole
Thorsager
Skole

Marienhoffskolen

9,00
Mørke Skole
8,00
0

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
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600

Antal elever

800

1000
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ENHEDSPRISER PÅ DE ENKELTE FOLKESKOLER
OBS. Kan ikke sammenlignes med foregående figur, da der her udelukkende er tale om udgifter afholdt af skolerne
selv

Udgifter pr. elever fra folkeskolernes regnskab sorteret på antal elever, 2017
80000
70000
60000
50000

40000
30000
20000
10000
0

2017 - Forbrug
Kilde: Tal udleveret af forvaltningen

2017 - Korr. Budget
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KLASSEKVOTIENTER PÅ DE ENKELTE SKOLER
Gennemsnitlige antal elever pr. klasse sorteret på antal elever, 2017/2018
25

20

Spredning af elevtal på tværs af klassetrin sorteret på antal
elever, 2018

15

10

5

0
Note: varians af andele af elever på hvert klassetrin

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, data udleveret af forvaltningen
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INKLUSION OG
SPECIALUNDERVISNING

Inklusionsgrad (andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning) for Syddjurs
Kommune og Region Midtjylland, 2017/2018
Syddjurs Kommune
5,36%

Region Midtjylland
4,63%

Udviklingen i udgiftsniveauet til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud, opgjort pr. 6-16 årig i faste priser
17.000
15.000

94,64
%
Modtager almen undervisning

95,37
%
Modtager almen undervisning

Modtager specialundervisning

Modtager specialundervisning

13.000
11.000
9.000
7.000
5.000
2012

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, VIVE

2013

Syddjurs Kommune

2014

2015

ECO-kommuner

2016
Regionen

2017

2018
Hele landet
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PRIVATSKOLE
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig

14.000

12.000

10.000

Andel elever i privatskoler
8.000
2017
6.000

4.000

Syddjurs Kommune

21,00%

ECO-kommuner

20,10%

Regionen

15,90%

Hele landet

18,20%

2.000

0

Note: Nettodriftsudgifter fra funktion 3.22.10 og 3.22.12. Funktionerne vedrører kommunens bidrag til statslige og private skoler
(ekskl. skolefritidsordninger) samt efterskoler og ungdomsskoler.

Kilde: ØIM Nøgletal, VIVE, Uddannelsesstatistik.dk
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10. KLASSE
Andel af 15-17-årige der fuldførte 10. klasse i skoleåret 2016/2017

Syddjurs

Andel af fuldførte 9. klasse der
påbegynder 10. klasse
Syddjurs

Region Midtjylland

17,93%

14,64%

Region Midtjylland

0,00%

Kilde: Statistikbanken, UDDAKT20
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3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%
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DEMOGRAFISKE UDFORDRINGER FREM
MOD 2030

Andel 0-5 årige i Syddjurs kommune og Region Midtjylland, 2018-2030
8
7
6
5

Andel 6-16 årige i Syddjurs kommune og Region Midtjylland, 2018-2030

4
13,5
3
13

2

12,5

1

12

0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

11,5
Region Midtjylland

Syddjurs
11
10,5
10
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Region Midtjylland

Kilde: Statistikbanken, FRKM118

Syddjurs
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DEMOGRAFISK UDVIKLING I
SKOLEDISTRIKTERNE FREM MOD 2030

Befolkningstal 6-16 år i skoledistrikterne, 2018-2030
1.200
1.000
800

Befolkningstal 0-5 år i skoledistrikterne, 2018-2030
600
600
400
500
200
400

0
2018

2019

2020

2021

2022

2025

2030
300

Ebeltoft

Hornslet

Kolind

Mols

Mørke

Rosmus

Ryomgård

Rønde

Thorsager

Ådalen

200

100
Note: Fordelingen mellem distrikterne er taget fra Sektorplan for Børn og Læring 2018-2022 og
er blevet benyttet til at fordele befolkningsfremskrivningen fra 2018.

Kilde: Statistikbanken, FRKM118, og Sektorplan for Børn og Læring 2018-2022
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Det positive udgangspunkt

Økonomi
Budgettet overholdes som udgangspunkt for området som helhed.
Dagtilbud er relativt omkostningseffektive – lave enhedspriser, men normering fornuftig
Enhedsudgifterne til folkeskolen (pr. elev) er relativt høje sammenlignet med andre kommuner – som
udgangspunkt er driften af området højt prioriteret. Dette ses delvis afspejlet i en indikator for
serviceniveauet, nemlig klassekvotienten, som på trods af mange små skoler gennemsnitligt ligger lidt
under gennemsnittet i Region Midt på flere klassetrin.
Budgetmodellen er transparent og enkel
Elevspredningen (socioøkonomi) er mindre markant på tværs af skolerne, sammenlignet med andre
kommuner

Faglighed
Forældre er generelt tilfredse med dagtilbuddene – og der er tilfredshed med den tidlige overgang til SFO
De faglige resultater ved afgangsprøver er nogenlunde som forventet på baggrund af socioøkonomiske
parametre
Overgangen til ungdomsuddannelser er gennemsnitlig
Inklusionsdagsordenen er tydelig og understøttes af de strategiske valg (ingen specialklasser) og i skolen
prioriteres indsatsen højt i folkeskolerne, hvor der er lagt op til øget holddeling
Oplevelse af lokalt ledelsesrum – både i daginstitutioner og skoler (om end under pres)
Dækkende og fagligt ambitiøse sektorplaner og politikker som overordnet ramme for udviklingen af
området.
Tilfredshed med nuværende ”delt ledelse” af dagtilbud/skole og nuværende 1-6. klasses-konstruktion
Unge udtrykker tilfredshed med tilbudsviften til unge i Syddjurs (om end deltagelsen varierer)
•

Conclusion
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Udfordringer

Økonomi
Budgettildelingen (skole+dagtilbud) betyder isoleret set merudgifter på 6 mio. kr. frem mod 2021 – det
stigende antal børn i daginstitution mere end opvejer faldet i skolebørn
Driver organiseringen af støttefunktioner ”omkring” skolen (PPR, Børne- og Familie, UU, Læringsguider) og
daginstitutionerne enhedspriserne op?
Demografien rammer kommunen ”skævt”: Pres på kapaciteten nogen steder, overskudskapacitet andre
steder
Uklart om ressourcerne udnyttes optimalt? (bruges for megen tid på koordinering og for lidt tid på
kerneopgaven?)
Matcher udbuddet efterspørgslen, fx på klubområdet
Høj 10. klassesandel sammenlignet med andre kommuner
Tilgangen til Pindstrupskolen svagt stigende – trods intentionen om det modsatte

Fagligt
Stor oplevelse af forandringer blandt en del ledere, medarbejdere og (delvis) brugere – sætter
spørgsmålstegn ved balancen mellem fokus på kerneopgaven og udviklingsinitiativer som søger at fremme
uddannelsesparathed og ungdomsuddannelse (ex. fælles ejendomsservice, inklusion, PLF,
digitaliseringsstrategi).
Generel oplevelse af stort ressourcepres – og der udtrykkes af nogen utilfredshed med
budgettildelingsmodellen, som opleves for simpel og uretfærdig
Der opleves mange personer og støttefunktioner omkring barnet/den unge (også udtrykt af
forældrerepræsentanter)
Oplevet kompetencegab i forhold til særligt inklusionsudfordringen – og to-sprogede i dagtilbud

Svært at finde gode pædagogiske/didaktiske løsninger på ”gabet” mellem normalklasser og Pindstrupskolen
Privatskoleandelen er relativt høj – er det et problem?
Udnyttes muligheder i geografien omkring Syddjurs optimalt (natur/klima-perspektiv) – og i fleksible
læringsrum
Matcher undervisning unges forventninger – kreativitet, bevægelse, digitalisering?

•

Conclusion
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KVALIFICERING AF UDFORDRINGSBILLEDE
Drøft i grupper:
1

Holder udfordringsbilledet?

2

Er der noget, der mangler?

3

Er der noget, der skal uddybes?

SKRIV KLART OG TYDELIGT PÅ PAPKORT

OPSAMLING: KVALIFICERING AF UDFORDRINGSBILLEDE

OPSAMLING: KVALIFICERING AF UDFORDRINGSBILLEDE

ECO-NØGLETAL
ECO-nøgletal tager hensyn til kommunernes vilkår ved at sammenligne
kommunens data med en gruppe af kommuner, som vurderes til at være
sammenlignelige.
Sammenligningsgrupperne opdeles i forhold til 3 niveauer af
udgiftsbehov og tre niveauer af ressourcepres, således at der i alt er 9
kommunegrupper.

I udregningen af ressourcepresset, sammenholder KORA kommunens
samlede udgiftsbehov i udligningssystemet med kommunens
indtægtsmuligheder fra udskrivningsgrundlag, grundværdi, tilskud og
selskabsskatter m.v.
• Ressourcepresset er vurderet til at være højt i Syddjurs
Kommune.
I udregningen af udgiftspresset analyseres udgiften fra område til område
i forhold til en række faktorer for at identificere hvilke, der har betydning
for kommunens udgifter.
• Udgiftspresset for områderne Ældre og Folkeskolen er vurderet
til at være lavt, mens det er vurderet til at være middel for
Børnepasning.
Syddjurs Kommunes udgiftsbehov skønnes generelt lavt bortset fra
områder, hvor areal, afstande og særlige demografiske forhold spiller ind
(Børnepasning og Sygehuse).
Syddjurs Kommune har været meget kritisk i forhold til, om kriterierne for
udgiftsbehov i tilskuds- og udligningssystemet giver et retvisende billede
af de uligheder, der skal tages højde for.

35

OPSAMLING PÅ DET
SAMLEDE
UDFORDRINGSBILLEDE

PRIORITERING AF UDFORDRINGER

Økonomiske

Hvad giver økonomisk råderum?

2

Hvad giver faglige gevinster?

gevinster

Lav

Høj

1

Faglige
gevinster
Lav

Høj

OPSAMLING: PRIORITERING AF UDFORDRINGER
Økonomiske

Høj

gevinster

Søgen efter løsninger i
rummet ml.
normalklasser og
Pindstrup – Pindstrupkurser

Ledig kapacitet i
kommunen. Bedre
udnyttelse af
bygninger.
Vedligeholdelse af drift
og bygninger

Balancen mellem
kerneopgave og
udviklingsinitiativer –
færre indsatser

Koordinering af optag i
fht.
Dagpleje/vuggestue/bø
rnehave. Bedre styring
og samarbejde

Skærpet/hård
prioritering af
indsatsområder

Fravær af ledelse pga.
eksterne møder

Heckman – tidlig
indsats i dagtilbud

Struktur – antal skoler
og klubber
Uddeling af
inklusionstimer til
administration af
institutioner og ikke
centralt

”Tid nok” til
implementering af
tiltag, udvikling og
kerneopgaven
Effektivitet er mere
end undervisningstid

Lav

For mange personer
og støttefunktioner
omkring den enkelte
unge – familieafd.

Overlap i funktioner og
meget tid brugt til
møder

Faglige
gevinster
Høj

OPSAMLING: PRIORITERING AF UDFORDRINGER

OPSAMLING: PRIORITERING AF UDFORDRINGER

40

ØVELSE OM FØRSTE BUD PÅ LØSNINGER

Drøft i grupper:

1

Hvad er jeres første bud på en løsning på de
vigtigste økonomiske udfordringer?

2

Hvad er jeres første bud på en løsning på de
vigtigste faglige udfordringer?

SKRIV KLART OG TYDELIGT PÅ PAPKORT

OPSAMLING: ØVELSE OM FØRSTE BUD PÅ LØSNINGER I

OPSAMLING: ØVELSE OM FØRSTE BUD PÅ LØSNINGER II

OPSAMLING: ØVELSE OM FØRSTE BUD PÅ LØSNINGER III

OPSAMLING: ØVELSE OM FØRSTE BUD PÅ LØSNINGER
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”PLAYING TO WIN” - VI SIKRER KLARE OG REELLE VALG GENNEM FOKUS PÅ FEM
SPØRGSMÅL
STRATEGISKE SPØRGSMÅL:

1

EKSEMPLER:

Hvad er vores
ambition?

2

• Hvad er vores strategiske mål med en omstillingen?

• Hvem vil vi fokusere på? (eksempelvis øget faglighed
og bedre trivsel m.fl.?)

Hvor skal vi
fokusere?

3

• Hvor fokuserer vi ikke?

• Hvordan understøtter vi en ændret adfærd på tværs
af fagområder/forvaltninger?

Hvordan bliver vi
succesfulde?

4

• Hvordan understøtter vi ændret adfærd internt?

Hvilke evner og
kompetencer skal
være tilstede?

• Hvilke primære ledelses- og funktionelle kompetencer
skal være til stede på tværs af områder for at sikre en
ændret adfærd i praksis?
• Hvilke kompetencer skal kunne bringes i spil på
tværs af fagområderne?
• Hvilken organisatorisk og styringsmæssig struktur
skal vi have?

5

Hvilke måle- &
styringssystemer har
vi behov for?

• Hvilke mål skal der styres efter i daglig praksis?
• Hvilke mål skal gå på tværs af områder?
• Hvilken type af ledelsesinformation er nødvendig for
at understøtte fokus på retning?
• Hvilke værdier driver vores adfærd?

TAK FOR I DAG

