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Arbejdsgruppe for nationalt projekt om  
dagtilbud 
Sted: 
Skype 

 Mødedato: 
21. april 2017 
Kl. 9:30-11:30 

Deltagere 
Arbejdsgruppen: 
Dorte Ladefoged Dinnesen (VIA), Agnete Kramme (UCL), Anette Boye 
Koch (VIA), Torben Næsby (UCN), Helle Krogh Hansen (UCC), Pia 
Beier Lund (UCSJ), Marianne Bech Larsen (UCSyd), Helle Kildevang 
(UCC), Karen Randlev Reitz (VIA) og Trine Sumborg (VIA – projektle-
der) 
 
Styregruppen: 
Peter Møller Pedersen (VIA) 

Afbud 
Poul Erik Philipsen (VIA/EVU),  
 

Dagsorden 
1.	 Ny version af projektansøgningen fremlægges/gennemgås og 

forslag til ændringer drøftes	
2.	 UC-ernes indsatsområder	
3.	 Arbejdsprocessen fremadrettet – herunder evt. justering af 

tidsplan	
4.	 Evt.	

 

Punkt  1. Ny version af projektansøgningen 
fremlægges/gennemgås og forslag til 
ændringer drøftes 

Sagsansvarlig: 
Peter Møller Pedersen 

  

Bilag 
Ingen 

Sagsfremstilling 
Deadline er slutningen af april for indsendelse af formel ansøgning til 
ministeriet. 
 

Indstilling 
 



 

2/3 

 

Referat 
Kort præsentationsrunde. 
 
Projektansøgningen skal laves færdig, så den kan sendes tidligt i næste uge til ministeriet. 
 
Det er stadig meget uklart hvornår udspillet til børnepakken kommer. Måske bliver det først senere i efter-
året. 
 
Drøftelse: 
Projektansøgningen blev gennemgået meget tekstnært. 
Initiativ 2 er lavet om fordi ministeriet ikke på nuværende tidspunkt ønsker, at ændre i kompetencemålene. I 
stedet forsøger vi, at lægge op til en fælles indsats ift. det nationale modul, som styrker dagtilbudsspecialise-
ringen. 
Forslag fra UCC – kunne man sætte UC-erne mere fri, så det ikke bliver for kunstigt – det kan tilgodeses un-
der initiativ 3 og 4. 
Er nok ikke muligt for politikerne VIL kunne melde ud at der sker en styrkelse af specialiseringen. 
 

Punkt  2. UC-ernes indsatsområder  

Sagsansvarlig: 
Peter Møller Pedersen 

  

Bilag 
 

Sagsfremstilling 
 

Indstilling 
 

Referat 
Alle UC-er byder ind på alle 4 initiativer. 
 
Vedr. initiativ 1: 
De kommentarer som UCN og UCSj sendte ind er kommet med i det let reviderede udkast, der er indsendt 
så de forskellige synspunkter er kommet med. 
 
Initiativ 1-3 er denne arbejdsgruppes indsats – hvor der er tildelt timer. 
 
Initiativ 4 specifikt: 
Hvilke indsatser vil hvert UC arbejde med? 
Kan der laves et skema som hvert UC kan melde ind på? 
 
Beslutning: 
Alle skal sondere deres bagland og melde ind med hvilke konkrete tiltag man ønsker at arbejde med i 
initiativ 4 i projektperioden.  
Der afsættes tid til et møde i juni hvor det aftales endeligt hvordan indsatserne fordeles – Trine ud-
sender doodle om dette. Mødet aflyses i tilfælde af, at regeringens udspil endnu ikke er præsenteret 
formelt forud for mødet i juni. 
 

Punkt  3. Arbejdsprocessen fremadrettet – herunder evt. justering af tids-
plan 

Sagsansvarlig:   
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Bilag 
 

Sagsfremstilling 
 

Indstilling 
 

Referat 
Tidsplanen revideres efter aftale med styrelsen. 
 

Punkt  4. Evt. 

 
 


