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Referat af møde i OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur 

Mandag den 12. december 2022 kl. 9.30-12.00 i Rådhussalen 

 

Medlemmer: 

 

Ledelsesrepræsentanter: Erik Mønster, Henning Haahr (formand), Jette Schæfer, Niels Christian 

Simmelsgaard, Mette Nautrup Bruun 

 

Medarbejderrepræsentanter: Anne Grau, Helle K. Nielsen, Jane Venus, Lone Bay (næstfor-

mand), Rikke Liboriussen, Susanne Bojsen, Thomas Erritzøe, Torben Gejl 

 

Arbejdsmiljørepræsentanter: 

Ingrid Skalkhøj, Sanne Schmidt Lund 

 

Referent: Malene Nørgård Jensen 

 

Dagsorden: 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Bilag: Referat 10.10.2022, dok.nr. D2022-94961 

 Referat 22.11.2022, dok.nr. D2022-111362 

 

Godkendt 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

 

3. Status på rammeforhold og udviklingsområder på dagtilbudsområdet – til information 

og drøftelse 

I følge Dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen sikre, at udviklingen på dagtilbudsområ-

det drøftes politisk mindst hvert andet år. Drøftelsen skal ske med udgangspunkt i, hvordan 

kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager 

til, at dagtilbuddene kan opfylde kravene i Dagtilbudsloven. 

 

Udvalget for Børn og Skole vedtog den 4. april 2022 nye rammer for tilsyn. Af rammebe-

skrivelserne fremgår det, at Udvalget for Børn og Skole hvert 2. år skal drøfte rammer og 

udvikling for dagtilbud ud fra en status på følgende områder: 

 

1. Rammeforhold 

2. Det kommunale fokusområde Sprog og Literacy 

3. De styrkede læreplaner/pædagogiske læringsmiljøer 

4. Inklusion 

5. Forældretilfredshedsundersøgelser 
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På møde den 21. november 2022 blev Udvalget for Børn og Skole orienteret om status på 

de udvalgte område, og med afsæt heri drøftede udvalget rammer og udvikling for dagtil-

bud. 

 

Udviklingskoordinator for skole og dagtilbud Lise Gammelby vil på mødet give OmrådeUd-

valget en tilsvarende status på de udvalgte områder samt en orientering om drøftelserne i 

Udvalget for Børn og Skole. 

 

Data viser, at det gennemsnitlige antal børn pr. voksen i dagtilbuddene er faldet, hvilket er 

udtryk for, at midlerne til bedre normeringer i dagtilbud er kommet ud og arbejde 

 

I 2022 forventes der godt 300 nye borgere i Odder Kommune, hvilket medfører stigende 

børnetal. Dagtilbuddene har arbejdet intenst med de stigende børnetal og de heraf følgen-

de kapacitetsudfordringer. 

 

I vækstperioden har det været nødvendigt at arbejde med alle de kvadratmetre, der er, men 

det er ikke ambitionen, at vi skal være på c-niveau. Med ibrugtagningen af Bendixminde pr. 

1. april 2023 vil vi nærme os B-niveau i både vuggestuer og børnehaver. 

 

Der er generelt en manglende fleksibilitet i de nuværende dagtilbud, hvilket gør væksten i 

børnetallene ekstra udfordrende. I de nuværende dagtilbud er det vanskeligt at ændre på 

faciliteter som garderober, toiletter m.v., når niveauet justeres. 

 

Andelen af pædagogisk uddannende medarbejdere har over de senere år generelt været 

faldende i dagtilbuddene i Odder Kommune. 

 

Med udgangspunkt i kvalitetskonceptet KIDS er der i samarbejde med VIA gennemført ob-

servationer i alle dagtilbud i Odder Kommune. Observationerne vidner om en gennemsnitlig 

god kvalitet i både vuggestuer og dagtilbud. 

 

Forældretilfredshedsundersøgelsen gav Odder Kommune en tredjesidsteplads på lands-

plan. Der er efterfølgende gennemført fokusgruppeinterview med forældre for at blive klo-

gere på forældretilfredsheden. Generelt skal vi blive bedre til historiefortælling om os selv, 

idet det synes at have stor betydning den oplevede tilfredshed hos forældrene. 

 

Bilag: Temadrøftelse i OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur, dok. nr. D2022-110868 

 

 

4. Analyse af vækst på skoleområdet – til information og drøftelse 

Antallet af børn og unge stiger, og elevtallet i de kommunale folkeskoler forventes at stige 

over de kommende 10 år. I 2022 blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltnin-

gen, som lavede en analyse af kapacitetsbehovet på kort og lang sigt.  

 

Arbejdsgruppen har nu påbegyndt en analyse af væksten på skoleområdet, som forventes 

at blive færdig i foråret 2023. Der er planlagt en analyseproces med tre faser fra oktober 

2022 til maj 2023: 
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1. Vedtagelse af proces og kommissorium  

2. Analyse af befolknings- og kapacitetsdata, forslag til udvidelse af kapacitet   

3. Indstilling og vedtagelse 

 

Analysen skal indeholde status, prognoser og anbefalinger. 

 

Udviklingskoordinator for skole og dagtilbud Lise Gammelby vil på mødet orientere om ana-

lysen og den aktuelle status. 

 

Arbejdsgruppen, som arbejder med analysen af væksten på skoleområdet, består af: 

 

 Lise Gammelby 

 Lone Gammelgaard 

 Jette Lehrmann Harlund 

 Erik Mønster 

 Kristina Andersen 

 Claus Colding 

 

Herudover inddrages andre efter behov. 

 

De foreløbige resultater af analysen viser, at Gylling, Hou, Saksild og Vestskolen bliver ud-

fordret på kvadratmetre i de kommende år. For flere af skolernes vedkommende er elevtal-

lene på vippen i forhold til, om der udløses en ekstra klasse på de enkelte klassetrin. Vur-

deringen på nuværende tidspunkt er, at det kan blive relevant at se på skoledistrikterne for 

at imødegå kapacitetsudfordringerne. 

 

OmrådeUdvalget appellerer til, at man indtænker tidlig SFO i analysearbejdet, og i det hele 

taget finder OmrådeUdvalget det vigtigt, at mellemformer, SFO og klub indgår, når der skal 

tænkes i løsninger. 

 

Bilag: Temadrøftelse i OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur, dok. nr. D2022-110868 

 

 

5. Revideret personalepolitisk værdisæt – til information og drøftelse 

På møde den 16. maj 2022 besluttede HovedUdvalget, at den eksisterende Arbejdsmiljø- 

og Sundhedspolitik skulle revideres. Arbejdsmiljøgruppen under HovedUdvalget fik til op-

gave at udarbejde et forslag hertil samt at se på sammenhængen mellem politik og ar-

bejdsmiljømål. 

 

I arbejdet med en revideret politik har arbejdsmiljøgruppen haft fokus på at gøre det enkelt, 

forståeligt og let tilgængeligt. Desuden har arbejdsgruppen været optaget af at samle tin-

gene, og på den baggrund har arbejdsgruppen anbefalet, at Arbejdsmiljø- og Sundhedspo-

litikken udgår som selvstændig politik, og at det personalepolitiske værdisæt i stedet udvi-

des med et punkt, der omhandler arbejdsmiljø og sundhed.  
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Arbejdsmiljøgruppen har udarbejdet et udkast til revideret personalepolitisk værdisæt, som 

blev drøftet og godkendt af HovedUdvalget på møde den 28. november 2022. Foruden til-

føjelsen af punktet vedrørende arbejdsmiljø og sundhed er der foretaget en række sprogli-

ge tilpasninger af både titel, værdisætninger og de tilhørende beskrivelser, så det persona-

lepolitiske værdisæt fremstår mere enkelt, forståeligt og let tilgængeligt. 

 

Af den hidtidige Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitik fremgik det, at der på alle arbejdspladser 

skulle udarbejdes lokale retningslinjer for forebyggelse og håndtering af stress, vold og 

trusler samt mobning og chikane. Der er siden vedtagelsen af politikken udarbejdet én fæl-

les retningslinje for forebyggelse og håndtering af vold, trusler, mobning og chikane gæl-

dende for hele Odder Kommune. Arbejdsmiljøgruppen foreslår, at der i lighed hermed ud-

arbejdes én fælles retningslinje for forebyggelse og håndtering af stress gældende for hele 

Odder Kommune. HR-teamet udarbejder forslag til fælles retningslinje. 

 

Bilag: Personalepolitisk værdisæt i Odder Kommune, dok.nr. D2022-112107 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

6. Arbejdsmiljømål og -indsatser for 2023-2025 – til information og drøftelse 

I forbindelse med revideringen af Arbejdsmiljø- og Sundhedspolitikken har arbejdsmiljø-

gruppen under HovedUdvalget udarbejdet et forslag til nye arbejdsmiljømål og -indsatser. 

De nye arbejdsmiljømål og -indsatser blev godkendt at HovedUdvalget på møde den 28. 

november 2022. 

 

Efter anbefaling fra arbejdsmiljøgruppen vil de overordnede arbejdsmiljømål for Odder 

Kommune fremover gælde for fire år ad gangen, således at målene fastlægges af det nye 

HovedUdvalg i begyndelsen af hver valgperiode. De aktuelle arbejdsmiljømål vil således 

være gældende til medio 2025. Mål og indsatser kan dog justeres i forbindelse med den år-

lige arbejdsmiljødrøftelse. 

 

Bilag: Arbejdsmiljømål og -indsatser 2023-2025, dok.nr. D2022-112100 

 

På baggrund af spørgsmål fra OmrådeUdvalget oplyses det, at råderumsprojektet ”Sam-

men om nye løsninger” ikke får betydning for sundhedsordningen. 

 

I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse ønsker OmrådeUdvalget at følge op på 

arbejdsmiljømålene på områdeniveau. 

 

OmrådeUdvalget har positive erfaringer med TRIO-samarbejde, men da kommunens ar-

bejdspladser er forskellige, vil værdien af TRIO-samarbejde variere. OmrådeUdvalget un-

derstreger vigtigheden af, at man som tillidsvalgt/medarbejderrepræsentant i både TRIO og 

MED repræsenterer bredt. 

 

 

7. Orientering fra formand og næstformand – til information og drøftelse 

Status på P40 
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Formanden giver på mødet en kort status på P40. 

 

Tilskud til pasning af eget barn i hjemmet 

Et flertal i Udvalget for Børn og Skole indstillede på møde den 21. november 2022, at der 

iværksættes en ordning med tilskud til pasning af eget barn i hjemmet på forsøgsbasis i en 

toårig periode med opstart pr. 1. april 2023. 

 

Ordningen omfatter børn i vuggestuealderen og kan anvendes i minimum otte uger og op til 

et år i direkte forlængelse af barsel. Tilskuddet udgør 75 procent af nettoudgifterne til en 

vuggestueplads. Ordningen, som skal afhjælpe kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsom-

rådet, finansieres inden for eksisterende budget. 

 

Sagen behandles på møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 5. december 2022 samt 

i Kommunalbestyrelsen den 12. december 2022. 

 

Undersøgelse af onboarding i Odder Kommune 

I samarbejde med firmaet Leapeo er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 

medarbejdere og ledere, som er ansat i perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022, og som 

stadig er ansat i november 2022. Undersøgelsens formål er at afdække, hvor gode vi er i 

Odder Kommune til at onboarde nye medarbejder og ledere, og hvad vi evt. kan gøre bed-

re. 

 

Der er modtaget 80 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 40. Gennemsnitligt føler 

nye medarbejdere og ledere ved Odder Kommune sig godt onboardet, men de åbne kom-

mentarer vidner om en spredning. Desuden kan det konstateres, at medarbejdere, som har 

været ansat i mere end 12 måneder, er mindre tilfredse med deres onboarding. Endelig bør 

det bemærkes, at 50 ud af 250 nyansatte i den pågældende periode har forladt sin stilling 

inden for de første 12 måneder. 

 

Bilag: Onboarding review – Odder Kommune 2022, dok.nr. D2022-109425 

 

Ny direktør for området 

Den 14. november 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen ansættelsen af to nye direktører. 

Ny direktør for Børn, Uddannelse og Kultur bliver Susanne Hammer-Jakobsen, som tidlige-

re har været direktør/forvaltningschef for Børn og Kultur i Tårnby, Børn & Ungechef for 

Vestbyen og for Netværket Sårbare og Udsatte børn og unge i Aarhus Kommune. Susanne 

tiltræder 1. januar 2023. 

 

Kommunalbestyrelsen behandler på møde den 12. december 2022 råderumskataloget 

”Sammen om nye løsninger”. Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller forslagene i kata-

loget til godkendelse, dog således at reduktionen af demografipuljen halveres. Det samlede 

provenue bliver herefter 11,75 mio. kr. i 2023 og 29,7 mio. kr. i 2024. 

 

Den store besparelse ligger fortsat på ledelse og administration, hvor man kommer til at de-

le ledelsesopgaven op på en ny og anerledes måde, som indbefatter færre strategiske le-

dere. Den første besparelse er fundet i forbindelse med beslutningen om ikke at rekruttere 
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en strategisk leder til Bendixminde, men i stedet gøre Henriette Stein Carlsen til strategisk 

leder for både Krible Krable Huset og Bendixminde. 

 

Ambitionen er, at når de to nye direktører er landet, så vil der hurtigt blive lavet en plan for 

implementering af forslagene. Der vil ske involvering af MED-systemet i forbindelse med 

implementeringen. Nogle projekter er så konkrete, at de kan effektueres ret hurtigt, mens 

andre kræver mere bearbejdning. 

 

Med hensyn til forslaget om nedlæggelse af OmrådeUdvalgene er det ikke afgørende for 

Kommunalbestyrelsen, at effektiviseringen findes ved en reduktion i antal niveauer. Effekti-

viseringen kan også findes ved reduktion af antal udvalg på de enkelte niveauer, reduktion 

af antal medlemmer i de enkelte udvalg samt færre og kortere møder. Det afgørende bliver, 

at den nye MED-struktur kommer til at læne sig op af den nye ledelsesstruktur, og drøftel-

serne af MED-strukturen må derfor afvente den nye ledelsesstruktur. 

 

Det oplyses, at der ikke tages penge fra daginstitutionerne i forbindelse med indførslen af 

tilskud til pasning af eget barn i hjemmet. 

 

Lene Rasmussen er ansat som ny dagtilbudsleder i Landsbyordningerne pr. 1. december 

2022. Dagplejen i Odder Kommune er blevet samlet under Annette Torntoft. Henriette Stein 

Carlsen er udpeget som strategisk leder i Bendixminde, som åbner den 1. april 2023. Re-

krutteringen af en pædagogisk leder til Bendixminde er påbegyndt. 

  

 

8. Status vedrørende arbejdsmiljø - til information og drøftelse 

Besøg af Arbejdstilsynet 

Arbejdstilsynet har den 11. oktober 2022 gennemført tilsynsbesøg på Vestskolen afd. 

Skovbakken. Besøget resulterede i et påbud vedr. manglende APV. 

 

Arbejdstilsynet har desuden gennemført tilsynsbesøg i Krible Krable Huset den 3. novem-

ber 2022. Der blev i forbindelse med besøget ikke konstateret nogen overtrædelser af ar-

bejdsmiljølovgivningen, og der blev derfor givet en grøn smiley. 

 

Der er varslet besøg på Hundslund Skole og Børne- og Familiecentret. 

 

Intern audit 

Den 5. september 2022 er der gennemført intern audit på Børne- og Familiecentret. Der 

blev i forbindelse med audit ikke givet afvigelser, men der er aftalt opfølgningsbesøg i fe-

bruar måned med henblik på opfølgning på forbedringsforslag i forhold til arbejdet med det 

psykiske arbejdsmiljø. 

 

Bilag: Auditrapport Børne- og Familiecentret, dok.nr. D2022-83840 

 

Ny skabelon til APV for gravide og ammende 

Arbejdsgiver har en særlig forpligtelse til at sikre, at en gravid eller ammende medarbejder 

ikke udsættes for påvirkninger i arbejdsmiljøet, som kan udgøre en fare for graviditeten el-

ler amningen. Når en medarbejder bliver gravid, skal ledelsen og arbejdsmiljøgruppen der-
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for lave en konkret risikovurdering af den gravides arbejdsmiljø, hvilket gøres bedst med en 

APV. HR-teamet har udarbejdet en ny skabelon til APV for gravide og ammende, som er 

tilgængelig på HR-portalen. 

 

Hygiejnekurser 

Som led i Odder Kommunes hygiejnestrategi skal alle medarbejdere gennemføre et online 

hygiejnekursus. Link til kursuset bliver sendt ud på e-mail til alle medarbejdere den 5. de-

cember 2022. Det er vigtigt, at alle medarbejdere gennemfører kurset.  

 

Sygefravær 

 

 
 

 

https://hr.odder.dk/media/uyldyx4p/apv-skema-for-gravide-og-ammende3.docx
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Når der sammenlignes med sidste år, kan der konstateres en stor stigning i sygefraværet 

på det samlede område. Sygefraværet er steget fra gennemsnitligt 11,4 sygedage pr. fuld-

tidsansat i 2021 til 14,4 dage i 2022. Stigningen svarer til 7,2 sygefraværsårsværk for om-

rådet samlet set. Generelt ses endvidere, at der er blevet 9 procentpoint færre medarbejde-

re uden fravær, idet andelen af medarbejdere uden fravær er faldet fra 34 til 25 procent.  

 

Stigningen på området dækker over stigninger på områderne børnepasning, som er steget 

med 5,5 sygedage pr. fuldtidsansat, fritid, som er steget med 14,5 sygedage pr. fuldtidsan-

sat, samt undervisning, som er steget med 2,7 sygedage pr. fuldtidsansat. Derimod ses et 

fald hos Børne- og Familiecenteret, hvor det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsan-

sat er reduceret med 5 dage. 

 

Da sygefraværet har været stigende hele året på børnepasningsområdet, er der igangsat 

en indsats på dette område. For alle institutioner er det aftalt, at tidspunktet for raskmelding 

skubbes til om eftermiddagen ud fra en forhåbning om, at flere medarbejdere kan nå at 

melde sig raske til dagen efter. Den hidtidige praksis har været raskmelding inden kl.12.00.  
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I Krible Krable Huset er der igangsat en proces, hvor sygefraværskonsulenten indlednings-

vis har afholdt workshops først for det lokale MED-udvalg og herefter for hele personale-

gruppen. Fokus har været på sygefravær, trivsel og stærke arbejdsfællesskaber. Det lokale 

MED-udvalg har efterfølgende fulgt op på de to workshops, hvilket har resulteret i flere afta-

ler omkring prøvehandlinger, heriblandt bedre onboarding af nyansatte, større fokus på an-

erkendelse blandt personalet samt flere nedskrevne procedurer/retningslinjer.  

 

I Bifrost og Dagplejen er der ligeledes igangsat en proces i samarbejde med sygefraværs-

konsulenten, hvor det lokale MED-udvalg har fået redskaber til dialog og systematik om-

kring sygefravær og trivsel. Desuden har man igangsat konkrete prøvehandlinger, som skal 

forebygge sygefravær.  

 

På undervisningsområdet kører sygefraværsprojektet nogle måneder endnu. Aktuelt er 

man i gang med at evaluere og samle op på processen med Human House omkring ar-

bejdsmængde/tidspres og stærke arbejdsfællesskaber. Erfaringerne vil blive delt på HR-

portalen i form af materialer og råd til andre, der vil sætte fokus på lignende udfordringer i 

arbejdsmiljøet.  

 

Et konkret output af indsatsen omkring arbejdsmængde/tidspres har været kompetenceud-

vikling af alle lærer og pædagoger i mestring og inklusion. Denne indsats kører fortsat, og 

det forventes, at den vil kunne påvirke trivslen og sygefraværet i positiv retning.  

 

OmrådeUdvalget ønsker oplyst, om stillingen som sygefraværskonsulent vil blive genbesat. 

Formanden oplyser, at stillingen ikke forventes genbesat. 

 

OmrådeUdvalget gør opmærksom på, at der blandt ledere og tillidsvalgte mangler viden om 

de forskellige tilbud i relation til sygefravær. Der ønsker derfor et overblik over tilbuddene.  

 

Det oplyses, at følgende tilbud er særligt relevante i forhold til at forebygge og reducere sy-

gefravær hos ansatte ved Odder Kommune: 

 

 Stressforløb v. Jobcenter Odder 

 Psykologisk rådgivning v. Human House 

 Influenzavaccination  

 Gravid på arbejde 

 

Foruden ovenstående bør man være opmærksom på, at jobcentrenes indsatser rummer 

forskellige tilbud, som kan bringes i spil efter dialog og nærmere aftale med jobcentrene. 

Det anbefales derfor, at der er en tidlig kontakt til jobcentret med henblik på, at der i samar-

bejde kan iværksættes en tidlig målrettet indsats. 

 

 

9. Kommunikation på baggrund af mødet – til beslutning 

OmrådeUdvalget drøfter behovet for kommunikation på baggrund af mødet, herunder: 

 

 Hvilke budskaber og beslutninger er vigtige at få kommunikeret? 

 Hvem er ansvarlig for at kommunikere budskaber og beslutninger? 

https://hr.odder.dk/media/juhhks1k/folder_stressforl%C3%B8b.pdf
https://hr.odder.dk/arbejdsmiljo/arbejdsskader/psykologisk-radgivning-og-krisehjaelp/
https://hr.odder.dk/nyheder/influenzavaccination/
https://hr.odder.dk/nyheder/influenzavaccination/
https://hr.odder.dk/arbejdsmiljo/fysisk-arbejdsmiljo/gravide-og-ammende/
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 Hvordan skal budskaber og beslutninger kommunikeres? 

 

Af referatet skal det fremgå, hvilke tilbud der er til sygemeldte medarbejde i Odder Kommu-

ne. 

 

I følgemailen skal der orienteres om analysen af væksten på skoleområdet, herunder hvem 

der er repræsenteret i arbejdsgruppen. 

 

 

10. Opfølgning på årshjul og planlægning af næste møde – til beslutning 

OmrådeUdvalget følger op på årshjulet med særligt fokus på dagsorden for næste møde, 

herunder prioritering af de enkelte punkter samt mødeform.  

 

Bilag: Årshjul, dok. nr. D2021-111037 

 

OmrådeUdvalget ønsker en præsentation af onboarding undersøgelsens resultater på mø-

det den 20. marts 2023. 

 

 

11. Til efterretning 

 Parkvejens Skole-Ungdomsskolen 21.11.2022, dok.nr. D2022-112249 

 Vestskolen10.11.2022, dok.nr. D2022-56423 

 Dagplejen 18.11.2022, dok.nr. D2022-110795 

 

OmrådeUdvalget henstiller til, at der på de enkelte arbejdspladser laves APV minimum 

hvert tredje år samt ved væsentlige ændringer i arbejdet. 

 

 

12. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Næste møde: mandag den 20. marts 2023 


