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Overskrift

Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2022-priser
Nuværende budget

2022

2023

2024

2025

3.000

3.000

3.000

3.000

Budgetændring – drift
Besparelse
Mindreindtægt
Samlet ændring (Netto)

-250
45
-205

-500
90
-410

-500
90
-410

-500
90
-410

Personalekonsekvenser
Berørte antal medarbejdere
Ændring i antal årsværk

6
-0,5

6
-1

6
-1

6
-1

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

1. Resumé
Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres med en stilling. Proceskonsulenterne
har fokus på organisering, pædagogisk praksis, læring og kompetenceudvikling i
dagtilbuddene.
2. Status

De pædagogiske proceskonsulenter indgår sammen med Pædagogiske Vejledere og
indsatspædagoger i et korps, der til sammen har fokus på organisering, pædagogisk
praksis, læring og kompetenceudvikling i dagtilbuddene.

Der er 6 pædagogiske proceskonsulenter, alle med en overbygning inden for special
pædagogik (kandidat, master, diplom).
Proceskonsulenterne arbejder med den tidlige forebyggende indsats og med fokus på
hurtig relevant indsats. Formålet med deres 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 både med tidlig indsats for enkelte børn, der mistrives,
men også med processer af hele personalegrupper med fokus på pædagogisk udvikling.
Proceskonsulenterne kan anvendes som sparringspartnere i institutioner med og uden
indsatser, føre tilsyn og løse presserende opgaver efter behov, herunder bidrage når der
mangler ledelse af forskellige årsager.
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.
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Forslaget kan have virkning med ½ effekt i 2022 og fuld virkning fra 2023.
4. Konsekvens
Samarbejdet mellem proceskonsulenter og indsatspædagoger, hvor konsulenterne sikrer
styring af processerne og indsatspædagogerne sikrer implementering i praksis, er af
afgørende betydning for, at vi når i mål med kvalitetsløft, der hvor det er nødvendigt.
Hvor mange institutioner, der kan understøttes, er afhængig af antallet af medarbejdere i
korpset. Der er i øjeblikket ventetid på procesunderstøttelse, samtidig med at antallet af børn
i dagtilbud og antal institutioner er stigende grundet den demografiske udvikling. Færre
proceskonsulenter vil forringe mulighederne for kvalitetsløft i udfordrede institutioner.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
ISU17 Antallet af indsatspædagoger reduceres
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