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2023

2024
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Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

-206

-413

-413

-413

-206

-413

-413

-413

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

-0,5

-1

-1

-1

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres med 1 stilling. Formålet med
proceskonsulenternes indsats er, at underbygge organisering og pædagogik, så der

skabes de bedst mulige rammer for alle 0-6-årige børn i dagtilbud, så de bliver
ligeværdige deltagere i fællesskaber, lærer, trives og udvikler sig. Reduktionen i antallet
af proceskonsulenter påvirker hvor mange institutioner, der kan understøttes.
2. Status

De pædagogiske proceskonsulenter indgår sammen med Pædagogiske Vejledere og
indsatspædagoger i et korps, der til sammen har fokus på inklusion, organisering,
pædagogisk praksis, læring og kompetenceudvikling i dagtilbuddene. Der er 6
pædagogiske proceskonsulenter, alle med en overbygning inden for specialpædagogik
(kandidat, master, diplom).
Formålet med proceskonsulenternes indsats er at underbygge organisering og
pædagogik, så der skabes de bedst mulige rammer for alle 0-6-årige børn i dagtilbud, så
de bliver ligeværdige deltagere i fællesskaber, lærer, trives og udvikler sig.
Proceskonsulenterne arbejder med den tidlige forebyggende indsats, både med tidlig
indsats for enkelte børn, der mistrives, men også med processer for hele
personalegrupper med fokus på pædagogisk udvikling. Proceskonsulenterne kan
anvendes som sparringspartnere i institutioner med og uden indsatser, fører tilsyn og
løser presserende opgaver efter behov, herunder bidrager de, når der mangler ledelse af
forskellige årsager.
Det stigende antal børn i kommunen, herunder børn i udsatte positioner, og
vanskeligheder med at rekruttere uddannede pædagoger skærper proceskonsulenternes
betydning i institutionerne. Med den ny ”Strategi for børne- og ungefællesskaber med
plads til forskellighed” kan proceskonsulenterne få adgang til at arbejde mere målrettet
med at justere bredt i almenpædagogikken, for at gøre almenområdet i stand til at
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rumme flere børn i udsatte positioner. Proceskonsulenternes faglighed og ekspertise
anvendes i forhold til at arbejde med at afprøve mellemformer i dagtilbuddene. Løsninger
som skal medvirke til at holde udgifterne nede på det specialiserede område.
Endvidere skal proceskonsulenterne, foruden det allerede beskrevne, indgå i et
opkvalificeringsforløb for pædagogmedhjælpere. Proceskonsulenterne skal lave
praksisrettede undervisningsforløb, der kan klæde pædagogmedhjælperne på til i højere
grad at kunne løfte pædagogikken sammen med de pædagoger der er tilbage.
Sammen med ledelse og indsatspædagoger er de pædagogiske proceskonsulenter
medvirkende til det kvalitetsløft der er sket på dagtilbudsområdet over de sidste 3 år.
3. Ændringsforslag
Antallet af Pædagogiske proceskonsulenter reduceres med en stilling.
I beregningen indgår de økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling,
søskenderabat og økonomisk friplads, idet udgiften indgår i beregningsgrundlaget for
takstberegningen.
Forslaget kan have halv virkning i 2023 og fuld virkning fra 2024.
4. Konsekvens
Antallet af pædagogiske proceskonsulenter har betydning for hvor mange udfordrede
institutioner, der kan understøttes i kvalitetsløft og inklusion og hvordan proceskonsulenterne
kan indgå i opgaven med kompetenceløft af pædagogmedhjælperne.
Der er i øjeblikket ventetid på procesunderstøttelse, samtidig med at antallet af børn i
dagtilbud og antal institutioner er stigende grundet den demografiske udvikling.
Proceskonsulenterne indgår i opgørelsen af kommunens normeringer og vil derfor påvirke
hvorvidt minimumsnormeringerne overholdes ved indførelsen fra 2024.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
ISU36 Antallet af pædagogiske proceskonsulenter på daginstitutionsområdet reduceres
ISU41 Ledelsen af Pædagogisk Udviklingsteam reduceres fra 2 til 1
ISU42 Antallet af indsatspædagoger på daginstitutionsområdet reduceres
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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