Nyhedsbrev
Den nye dagtilbudsreform
Kære forældre i Faaborg-Midtfyn Kommune
Her får I det første Nyhedsbrev om den nye dagtilbudsreform.
Vi vil fra Opvækst og Læring løbende udsende Nyhedsbreve når der er noget nyt om udrulningen af den nye
dagtilbudsreform.
Første fyraftensmøde
Tirsdag aften 12. juni 2018 summede det af liv i Midtfyns Fritidscenter. Næsten alle kommunale, selvejende
og private dagtilbudsledere, medarbejdere og forældrebestyrelsesrepræsentanter fra dagtilbuddene i
Faaborg-Midtfyn Kommune var samlet til fyraftensmøde. Mødet var det første i rækken af fire
fyraftensmøder, der skal bidrage til at opkvalificere alle medarbejdere på dagtilbudsområdet i forbindelse
med den nye dagtilbudsreform.
Den nye dagtilbudsreform
En reform af dagtilbudsområdet har været længe undervejs.
I februar 2016 nedsatte minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby ‘Kvalitetsforum
for Dagtilbud’. Arbejdet her mundede ud i, at Ministeriet i juni 2016 udsendte ‘Master for en styrket
pædagogisk læreplan’
I juni 2017 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) en aftale med Dansk Folkeparti,
Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Aftalen fik overskriften "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i
fællesskabet”.
Den 28. februar 2018 fremsatte Børne- og socialminister Mai Mercado Lov om ændring af dagtilbudsloven
og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.), og den 24.
maj 2018 blev loven så vedtaget med ikrafttrædelse 1. juli 2018.
Her står vi nu
I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi været undervejs i et godt stykke tid, men det er først nu, hvor loven om
ændring af dagtilbudsloven er vedtaget, at vi for alvor kan gå i gang.
Opvækst og Læring har nedsat en række arbejdsgrupper til at hjælpe med at få udrullet de nødvendige
ændringer. Arbejdsgrupperne ledes af blandt andet områdelederne for dagtilbuddene i Faaborg-Midtfyn
Kommune. Hver arbejdsgruppe beskæftiger sig med et af nedestående område af dagtilbudsreformen:








Forebyggelse dagtilbud
Administrative opgaver og økonomi
Nye hjemmesider
Kvalitet og kompetenceudvikling i dagtilbud
Det sammenhængende børneliv
Forældresamarbejde og det åbne dagtilbud
Den nye nationale informationsportal

Dagtilbudsreformen – alle børnene skal med i fælleskabet - skal være fuldt udrullet 1. juli 2020.
Med dagtilbudsreformen kommer der blandt andet et øget fokus på legen som en givende aktivitet i sig
selv, det pædagogiske læringsmiljø som det, der dokumenteres og evalueres på, og på et øget
forældresamarbejde.
Så vi går en spændende tid i møde. En tid med plads til at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs i
arbejdet med at skabe de allerbedste dagtilbud for alle børn i Faaborg-Midtfyn Kommune.

