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1. Kort om kvalitetsrapporten for fællesfunktionerne
Aarhus Byråd har besluttet, at kvalitetsrapporterne skal udgøre et systematisk og sammenhæn-
gende redskab til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring for alle enheder i Børn og Unge. Rapporten 
for fællesfunktionerne skal derfor ses som en del af Børn og Unges samlede kvalitetsrapporte-
ring. Tilsammen skal rapporterne for dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomstilbud og fællesfunkti-
onerne bidrage til at kvalificere den faglige indsats og den politiske beslutningsproces på 0-18 års 
området.

Det primære formål med kvalitetsrapporten er at danne baggrund for dialogen om kvalitetsudvik-
ling – med afsæt i datainformerede overvejelser om ressourcer, styrker og udfordringer. Samtidig 
er rapporten et vigtigt grundlag for fælles refleksion omkring indsatsen i forhold til børnene og de 
unge.

Rapporten følges op af en kvalitetssamtale, hvor rapportens oplysninger drøftes. Ved samtalen 
indkredses og udvælges et eller flere udviklingspunkter, hvor der skal iværksættes en ekstra 
indsats for at løfte kvaliteten. Udviklingspunkterne beskrives og udfoldes i udviklingsplanen for 
fællesfunktionerne, så fællesfunktionernes understøttelse tilpasses til de behov, som dagtilbud, 
skoler, fritids- og ungdomstilbud og det politiske niveau har.

Kvalitetsrapporten er primært blevet til på baggrund af de lokale lederes besvarelse af spørgsmål 
om deres oplevelse af samarbejdet med og understøttelsen fra fællesfunktionerne. Derudover 
indgår centrale resultater fra evalueringen af ledelsesudviklingsprogram (LOKE), som siden 2015 
har været en centralt prioriteret indsats i Børn og Unge.

Kvalitetsrapporten for fællesfunktionerne er baseret på den brugeroplevede kvalitet.
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2. Om Børn og Unges fællesfunktioner
Fællesfunktionerne er en samlebetegnelse for forvaltningsenhederne HR og Kommunikation, 
Økonomi og Administration og Pædagogisk Afdeling. Områdecheferne er ligeledes en del af 
fællesfunktionerne. Du kan læse mere om den enkelte forvaltningsenhed i afsnit 5.1.

Om fællesfunktionerne har Aarhus Byråd besluttet, at vi skal understøtte tværfaglighed og hel-
hedstænkning omkring det enkelte barn og bidrage til at sikre den røde tråd i et 0-18 års perspek-
tiv. 

Fællesfunktionerne skal understøtte de enkelte dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud 
i deres varetagelse af kerneopgaven. Fællesfunktionerne skal desuden sikre, at det samlede 
byråds børne- og ungepolitik danner den værdimæssige ramme for det arbejde, som foregår i 
Børn og Unge.

Fællesfunktionernes opgaver
Kort fortalt har fællesfunktionerne fire overordnede typer af opgaver. For det første understøtter 
vi den lokale drift og kvalitetsudvikling i dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud. Det gør vi 
ledelsesmæssigt, fagligt, kommunikativt og administrativt. 

For det andet varetager vi de bydækkende driftsenheder Tandplejen og Sundhedsplejen, samt 
en række administrative driftsopgaver, som ikke hensigtsmæssigt kan varetages decentralt. Det 
drejer sig bl.a. om visitation og revisitation af børn med specialpædagogiske behov.
 
For det tredje varetager fællesfunktionerne en række opgaver, hvor medarbejderne er i direkte 
kontakt med borgerne – dels selv og dels i samarbejde med dagtilbud, skoler og fritids- og ung-
domstilbud. PPR-psykologer, Børn og Unge-læger, opsøgende medarbejdere, m.fl. er blandt de 
medarbejdere i fællesfunktionerne som løser direkte borgervendte opgaver.

Endelig skal fællesfunktionerne sikre, at lokale og nationale politiske beslutninger implementeres 
som tilsigtet og i den sammenhæng også udarbejde kvalificerede oplæg til politisk beslutning om 
mål og rammer for Børn og Unge. Fællesfunktionerne skal med andre ord bygge bro mellem den 
politiske beslutningsproces og den pædagogiske og administrative praksis.

I denne kvalitetsrapport er fokus på fællesfunktionernes understøttelse af dagtilbud, skoler og 
fritids- og ungdomstilbud. 

Fællesfunktionernes bidrag til stærkere fællesskaber
I forlængelse af byrådets vedtagelse af børne- og ungepolitikken i december 2015 blev der i Børn og 
Unge igangsat et arbejde med at udvikle en organisatorisk vision for alle ansatte i Børn og Unge og 
for de samarbejdsrelationer, vi indgår i. Den vision kalder vi ’Stærkere fællesskaber’. 

Når Børn og Unge skal udleve potentialet i ´Stærkere fællesskaber´, er det afgørende, at vi lykkes 
sammen om opgaven. Det fælles perspektiv og helhedssyn skal gennemsyre alle større indsatser, 
ligesom bedre gennemsigtighed og koordination på tværs skal være naturligt på alle niveauer.

Fællesfunktionerne skal styrke evnen til at omsætte strategiske beslutninger til praksis såvel internt 
som bredt i den lokale praksis til gavn for børnene og de unge. En stærkere forankring bygger på 
tæt koordination og samarbejde i fællesfunktionerne samt lydhørhed i forhold til den decentrale 
planlægning. Den tætte interne koordination skal følges op af en stærk ledelseslinje, der med afsæt 
i den fælles opgave og den kollektive forpligtigelse omsætter initiativer, så der opnås ejerskab lokalt 
og en synlig omsætning i praksis.
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Ledelse
´Stærkere fællesskaber´ forudsætter kompetente ledere, der individuelt og i fællesskab står i 
spidsen for udviklingsprocesser. Derfor skal chefgruppen som den strategiske ledelse sammen 
med resten af Strategigruppen i endnu højere grad fungere rammesættende, udviklende og 
understøttende for de lokale ledelser. Det stiller krav om stadig progression for den enkelte leder 
i Fællesfunktioner, i lederteams og i den samlede strategiske ledelse, hvilket ledelsesudviklingen 
i Børn og Unge skal understøtte: Et fortløbende ledelsesudviklingsforløb og -redskaber bygger på 
faser i lederlivet og forventninger til kompetencer og adfærd på de forskellige niveauer i Børn og 
Unges Leadership pipeline. Det skal samtidig styrke grundlaget for talentudvikling og rekrutte-
ring, så Børn og Unge også i fremtiden har ledere på alle niveauer i organisationen, som bidrager 
aktivt til ´Stærkere fællesskaber´.

Samarbejde
Samskabelse skal være en naturlig del af udviklingen af projekter med involvering af relevante 
aktører både i og uden for organisationen. Børn og Unge er som organisation åben for samar-
bejde og for at hente ny inspiration og viden. Fællesfunktionerne deltager derfor aktivt, åbent og 
nysgerrigt i tværgående samarbejder. Det gælder både interne og eksternt med en målsætning 
om i fællesskab at søge at opnå en bedre opgaveløsning til gavn for driften. Opbygningen af 
’Stærkere læringsfællesskaber’ er her afgørende for, at medarbejdere og ledelse overalt i Børn og 
Unge udvikler en kultur præget af videndeling, refleksion og feedback.

Organisatorisk sammenhæng
´Stærkere fællesskaber´ skærper fokus på organisationens sammenhæng. Hele organisationen 
skal – samlet og alle enheder for sig – stræbe efter at støtte udviklingen og forankringen af den 
strategiske ramme, som ligger i ´Stærkere fællesskaber´ til gavn for driften. Når Børn og Unge i 
endnu højere grad lykkes med organisationens kerneopgaver, har områdecheferne og FU-chefen 
nøglefunktioner, som de øvrige systemer og strukturer skal støtte op om.
Ledelseslinjen er afgørende i en mere koordineret forankring og en tydeligere rød tråd mellem strate-
gi og praksis. Områdechefgruppens funktion i fællesfunktionerne er afgørende for at sikre en endnu 
stærkere kæde, som går begge veje, mellem de lokale arbejdspladser og Fællesfunktionerne. Derfor 
er det centralt, at områdecheferne inspirerer udad, opad (feed up) og på tværs.

3.Opfølgning på sidste kvalitetsrapport
Som opfølgning på sidste kvalitetsrapport er resultaterne blevet drøftet i hver forvaltning og de 
enkelte kontorer med henblik på at bidrage til det interne udviklingsarbejde. Det førte bl.a. til et 
øget fokus på at udbrede anvendelsen af Ledelsesinformationssystemet (LIS) blandt de lokale 
ledere, ikke mindst set i lyset af det øgede fokus på datainformeret ledelse i Børn og Unge. I dag 
anvender 95 pct. af de lokale ledere LIS dagligt eller nogle gange om ugen. Den tilsvarende andel 
var i 2015 på 77 pct.

I forlængelse af fællesfunktionernes kvalitetsrapport fra 2015 og på baggrund af aftalen om budget 
2016-19 blev der endvidere udarbejdet en analyse for Pædagogisk Afdeling med henblik på at sikre 
en helhed og rød tråd i den understøttelse, som tilbydes ud fra de fælles rammer og politikker, der 
er gældende i Børn og Unge. Analysen skulle desuden tjene som et ledelsesredskab for Pædagogisk 
Afdeling med henblik på at styrke Pædagogisk Afdelings rolle som en relevant og væsentlig samar-
bejdspartner for de lokale enheder, samt at styrke koordinationen og samarbejdet mellem Pædago-
gisk Afdeling og de øvrige dele af fællesfunktionerne.

Analysen har bl.a. givet anledning til ændringer i organiseringen af interne samarbejdsfora, samt en 
ny tilgang til understøttelse af de lokale arbejdspladser. Yderligere er der udarbejdet en digital over-
sigt over tilbuddene i Pædagogisk Afdeling, så de lokale ledere nu kan orientere sig om, hvilke faste 
tilbud de kan rekvirere gennem Pædagogisk Afdeling. I den sammenhæng skal det også nævnes, at 
der er blevet udarbejdet et digitalt projektoverblik over igangværende projekter i Børn og Unge.
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Sidst, men ikke mindst er ledelsesudviklingsprogrammet blevet gennemført på skoleområdet, 
dagtilbudsområdet og fritids- og ungdomsområdet. Lederne i fællesfunktionerne afslutter 
deres forløb i 2018. Du kan læse mere om resultaterne af LOKE i afsnit 4.4.

4. Understøttelse af dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud
Fællesfunktionerne understøttelse af dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud skal bidrage 
til at fremme realiseringen af Børn og Unges effektmål og øge organisationens sammenhængs-
kraft. I det følgende er den brugeroplevede kvalitet af fællesfunktionernes understøttelse belyst 
under følgende overskrifter:
•  Generel oplevelse af fællesfunktionernes tilgængelighed og bistand
•  Helhedstænkning og sammenhæng(e) i organisationen
•  Faglig understøttelse af den lokale kvalitetsudvikling og sammenhæng 0-18 år
•  Understøttelse af den lokale ledelses- og personaleudvikling
•  Understøttelsen af den lokale administrative opgavevaretagelse

4.1 Generel oplevelse af fællesfunktionernes tilgængelighed og bistand
En betingelse for et velfungerende samarbejde fællesfunktionerne og de lokale enheder, er, at der 
løbende er en dialog mellem fællesfunktionerne og de lokale ledere og medarbejdere.

Nogle gange 
om ugen

Et par gange 
om måneden

Nogle gange 
om året

Meget sjældent eller aldrig

2016 5 35 39 21

2018 7 34 41 18

Tabel 1. Overblik over hvor ofte de lokale ledere er i kontakt med fællesfunktionerne* (%) 

* kontakt kan både være via mail, telefon, kurser, arrangementer m.v.

Dernæst forudsætter samarbejdet, at lederne ved, hvor de skal henvende sig om forskellige 
spørgsmål. Når de henvender sig, skal de desuden kunne forvente, at de får en fagligt kompetent 
bistand fra ledere og medarbejdere i fællesfunktionerne.

2016 2018

Ved hvor de skal henvende sig i afdelingen om forskellige 
spørgsmål i fællesfunktionerne

23/48 25/42

Vurderer, at de får en fagligt kompetent bistand fra 
fællesfunktionerne

41/49 46/46

Tabel 2. Andelen af lokale ledere, der i høj/nogen grad… 
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4.2 Helhedstænkning og sammenhæng(e) i organisationen
Stærkere Fællesskaber skærper, som allerede nævnt, fokus på organisationens sammenhæng og 
på hvordan vi sikrer en stadig stærkere kæde mellem de lokale arbejdspladser og den øvrige del 
af organisationen. Områdechefgruppens funktion i fællesfunktionerne er afgørende i bestræbel-
serne på at sikre den stærkere kæde.

Områdechefgruppen skal være det centrale bindeled mellem fællesfunktionerne og de lokale 
enheder. De skal medvirke til at sikre helhedstænkningen på tværs af organisationen og videre-
bringe lokale erfaringer og input for derigennem at sikre, at organisationens fortsatte udvikling er 
funderet på en fælles dialog.

2016 2018

… bidrager til at sikre sammenhæng(e) i organisationen - 52/44

… har blik for den decentrale erfaring - 65/29

… fremstår samstemte på det operationelle niveau - 18/46

2016 2018

… i tilstrækkelig grad informerer om politiske/strategiske beslutninger - 63/33

… sætter en tydelig retning for, hvordan politiske/strategiske beslutninger 
omsættes til praksis

- 40/46

… følger op på, om politiske/strategiske beslutninger er blevet forankret - 46/43

… er samstemte ifm. at politiske/strategiske beslutninger skal implementeres - 20/45

… har blik for, at der tages hensyn til den decentrale opgavevaretagelse - 52/40

Tabel 3. Andelen af skole-, dagtilbuds- og FU-ledere, der i høj/nogen grad vurderer, at områdechefgruppen…

Tabel 4. Andelen af skole-, dagtilbuds- og FU-ledere, der i høj/nogen grad vurderer, at områdechefgruppen…

I samarbejde med de tre forvaltninger skal områdechefgruppen desuden styrke evnen til at 
omsætte politiske og strategiske beslutninger til praksis, og samtidig sikre, at der tages hensyn til 
den decentrale opgavevaretagelse.
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Sidst, men ikke mindst, skal Børn og Unge som organisation blive bedre til at dele viden og 
erfaringer, så vi i fællesskab vælger de bedste løsninger. Videndeling sker bl.a. gennem nyheds-
brevene BUnyt og Ledernyt.

2016 2018

… oplever at BUnyt er med til at sikre videndeling og inspiration til 
udvikling af kerneopgaven

17/57 10/56

… oplever at Ledernyt er med til at sikre videndeling og inspiration 
af ledelsesopgaven

14/58 11/56

Tabel 5. Andelen af lokale ledere, der i høj/nogen grad… 

4.3 Faglig understøttelse af den lokale kvalitetsudvikling og sammenhæng 0-18 år
Den faglige understøttelse af det lokale arbejde med kvalitetsudvikling og sammenhæng 0-18 år 
skal bidrage til udviklingen af den pædagogiske praksis, sikre tværfagligheden og helhedstænk-
ning om det enkelte barn, og bidrage til at sikre den røde tråd i et 0-18 års perspektiv. 

Understøttelsen sker for det første ved at føre tilsyn med dagtilbud, skoler og fritids- og ung-
domstilbud, med det formål at sikre og udvikle kvaliteten af tilbuddene.

2016 2018

… i høj eller nogen grad vurderer, at områdecheferne bidrager til 
udvikling via kvalitetsarbejdet (kvalitetssamtaler, LUP’er m.v.)

- 57/37

… er meget tilfredse eller tilfredse med den faglige understøttelse i 
arbejdet med kvalitetsrapporter som redskab til lokal udvikling

- 11/46

… er meget tilfredse eller tilfredse med den faglige understøttelse i 
arbejdet med kvalitetssamtaler som redskab til lokal udvikling

- 19/49

Tabel 6. Andelen af lokale ledere, der…
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2016 2018

… inden for mad og måltider - 6/48

… inden for mental sundhed og trivsel - 17/43

… inden for krop og bevægelse / idræt - 19/44

… ift. at styrke forældresamarbejdet via bestyrelser og råd 3/43 2/33

… ift. regelfortolkning af folkeskoleloven - 5/49

… ift. undervisningen af børn med dansk som andetsprog - 3/40

… ift. arbejdet med entreprenørskab og naturfaglig didaktik - 5/50

… ift. digitale redskaber/hjælpemidler - 12/60

… fra pædagogiske fagkonsulenter eller inklusionsteamet 28/51 27/46

Tabel 8. Andelen af lokale ledere, der er meget tilfredse/tilfredse med kvaliteten af vejledning eller faglige understøttelse, der tilbydes…

Den faglige understøttelse sker for det andet ved at give sparring, vejledning og rådgivning på 
konkrete problemstillinger.

2016 2018

… med PPR’s konsultative arbejde 31/44 30/47

… med PPR’s sagsarbejde ift. navngivne børn og unge (enkeltsager) 24/51 28/51

.. med PPR’s støtte til samarbejdet med forældre om børn, som er indstillet 
til PPR

- 30/50

… når de har fået Fraværsteamets bistand til at hjælpe en elev med bekym-
rende skolefravær tilbage i skole

- 5/31

… når de modtager Børn og Unge-lægernes bistand 30/48 34/44

… når de modtager basisteamets bistand 27/44 27/49

… når de har fået bistand ifm. ’Respekt for Grænser’ 21/49 29/41

… med den rådgivning de har modtaget ifm. krisekommunikation m.v. 73/22 63/34

Tabel 7. Andelen af lokale ledere, der er meget tilfredse/tilfredse…

For det tredje sker understøttelsen ved at tilbyde rådgivning og vejledning inden for faglige emner.



10

For det fjerde sker den faglige understøttelse ved at stille en række tilbud til rådighed, som 
understøtter 1) udvikling af læringsmiljøer og -aktiviteter og 2) kompetenceudvikling af ledelse og 
medarbejdere.

2016 2018

… af det lokale arbejde med arbejdsmiljø, trivsel og forebyggelse 
af sygefravær

5/55 7/54

… af samarbejdet i MED-organisationen 5/53 6/52

Tabel 10. Andelen af lokale ledere, der er meget tilfredse/tilfredse med understøttelsen…

2016 2018

… kvaliteten af Center for Lærings tilbud ift. deres pædagogiske arbejde 8/42 6/49

… Center for Lærings understøttelse af læringsvejledere - 4/48

… kvaliteten af UNO Friluftscenters tilbud ift. deres pædagogiske arbejde 20/41 16/45

… kvaliteten af Natursamarbejdets pædagogiske læringsforløb på 0-6 års 
området 

-
21/47

… af Natursamarbejdets pædagogiske læringsforløb på 6-18 års området - 7/41

Tabel 9. Andelen af lokale ledere, der er meget tilfredse/tilfredse med…

4.4 Understøttelse af den lokale ledelses- og personaleudvikling
Understøttelsen af den lokale ledelses- og personaleudvikling skal medvirke til at styrke god 
ledelse og sikre attraktive og bæredygtige arbejdspladser med høj social kapital til gavn for børn og 
unges læring, trivsel og udvikling. 

Understøttelsen sker for det første ved at understøtte det lokale arbejde med arbejdsmiljø, trivsel og 
forebyggelse af sygefravær og ved at understøtte samarbejdet i MED-organisationen.

Understøttelsen sker for det andet ved at understøtte ledelsesudviklingen af Børn og Unges ledere. 
Ledelsesudviklingsprogrammet LOKE er de seneste år blevet gennemført på dagtilbuds, skole, og 

* Natursamarbejdet og UNO Friluftscenter er pr. marts 2018 blevet lagt sammen til Naturcenter Sølyst.
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fritids- og ungdomsområdet. LOKE – som står for Ledelse, Organisation, Kommunikation og Effekt 
– er et praksisnært ledelsesudviklingsprogram, der omfatter alle ledere og ledelsesteams. Målet 
med LOKE er at udvikle ledelsesteams til i stadigt højere grad at udnytte det lokale råderum og 
styrke det fælles fundament, koordinationen og samarbejdet om børn og unges læring og trivsel. 

I LOKE har lederne arbejdet med fire temaer. Første tema omhandler Datainformeret ledelse, hvor 
målet er, at lederne kan indhente og kvalificere egne beslutninger – i samarbejde med medarbej-
derne – med data. Datainformeret ledelse understøtter et fokus på ledelse rettet mod effekt – altså 
børn og de unges læring, udvikling og trivsel.

2016 2018

Dagtilbud 6,23 7,24

Skole 6,15 7,68

Fritids- og ungdomsområdet 6,40 6,58

Baseline Slutmåling

Dagtilbud 7,87 8,03

Skole 7,28 7,99

Fritids- og ungdomsområdet 7,70 7,72

Tabel 11. De lokale lederes gennemsnitlige vurdering af, hvor kompetente de er til at udøve datainformeret ledelse

* Lederne er blevet bedt om at svare på en skala fra 1-10 (hvor 1 er slet ikke og 10 i høj grad).

* Lederne er blevet bedt om at svare på en skala fra 1-10 (hvor 1 er slet ikke og 10 i høj grad).

Tabel 12. De lokale lederes gennemsnitlige vurdering af, hvor kompetent arbejdet er med team og teamledelse

Andet tema omhandler Team og teamledelse, hvor målet er, at lederne får redskaber til udvikle en 
åben og lærende kultur inden for eget ledelsesteam, i ledelsen af teams og på tværs i samarbejde 
andre ledelsesteams.
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Tredje tema omhandler Praksisnær ledelse, hvor målet er, at ledelsesteamet kan organisere sig 
med forskellige ledelsesfunktioner og -roller, så den lokale organisering udvikles, så den bedst 
muligt understøtter opgaveløsningen.

2016 2018

Dagtilbud 6,23 7,24

Skole 6,15 7,68

Fritids- og ungdomsområdet 6,40 6,58

2016 2018

Dagtilbud 6,23 7,24

Skole 6,15 7,68

Fritids- og ungdomsområdet 6,40 6,58

Tabel 13. De lokale lederes gennemsnitlige vurdering af, hvor kompetente de er til at udøve praksisnær ledelse

Tabel 14. De lokale lederes gennemsnitlige vurdering af, hvor kompetente de er til at arbejde med feedback og sparring

* Lederne er blevet bedt om at svare på en skala fra 1-10 (hvor 1 er slet ikke og 10 i høj grad).

* Lederne er blevet bedt om at svare på en skala fra 1-10 (hvor 1 er slet ikke og 10 i høj grad).

Fjerde og sidste tema omhandler feedback og sparring. Her er fokus på, at lederne og deres 
ledelsesteam kan opstille og kommunikere klare, målbare mål og formidle og begrunde valget og 
prioriteringen af konkrete mål. Via feedback og sparring udfoldes betydningen af at have en åben 
og lærende kultur, som er den bedste forudsætning for at udvikle den fælles praksis.

Tabel 15. Andelen af lokale ledere, der i høj/nogen grad…

2016 2018

… er tilfredse med Ugepakken 51/44 31/53

Endelig udsender fællesfunktionerne hver uge informationer til de lokale ledere om aktuelle pro-
jekter, kurser, opgaver m.m. Det sker via Ugepakken.
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4.5 Understøttelse af den lokale administrative opgavevaretagelse
Understøttelsen af den lokale administrative opgavevaretagelse skal for det første medvirke til, 
at ressourcerne – med øje for sikker drift – prioriteres og anvendes optimalt. For det andet skal 
understøttelsen medvirke til at forenkle den lokale administration, så dagtilbud, skoler og fritids- 
og ungdomstilbud i videst muligt omfang kan fokusere på kerneopgaven – børnene og de unges 
trivsel, læring og udvikling.

Understøttelsen af den lokale administrative opgavevaretagelse forudsætter, at de lokale ledere 
har adgang til den information, som de har brug for, og at de har et klart billede af, hvilken admi-
nistrativ service de kan forvente. Det være sig ift. økonomiske spørgsmål og forhold, IT-support 
eller ifm. spørgsmål om planlægningsmæssige forhold og udnyttelse af fysiske rammer. 

2016 2018

… oplever, at de har adgang til den information, som de har brug for 39/50 40/51

… har et klart billede af, hvilken administrativ service de kan forvente 28/44 23/46

Tabel 16. Andelen af lokale ledere, der i høj/nogen grad… 

Udover at rådgive og vejlede om økonomiske og administrative forhold, stiller fællesfunktionerne 
desuden en række administrative systemer til rådighed for de lokale ledere, som skal understøtte 
deres daglige, strategiske og økonomiske styring. 

2016 2018

… den støtte Ledelsesinformationssystemet kan give ift. daglig styring 19/64* 24/57

… den støtte Ledelsesinformationssystemet kan give ift. strategisk styring 19/68 33/51

… Styringsværktøjet som værktøj til deres lokale økonomistyring 39/47 44/43

Tabel 17. Andelen af lokale ledere, der er meget tilfredse/tilfredse med…

* I 2016 blev der spurgt til løbende styring.

Endelig bistår fællesfunktionerne med rådgivning og vejledning til de lokale ledere om persona-
leadministrative og -juridiske opgaver og problemstillinger. 
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2016 2018

… er meget tilfredse eller tilfredse med fællesfunktionernes håndte-
ring af personalesager

26/53 30/55

… er meget tilfredse eller tilfredse med den personalerådgivning og 
-vejledning, de modtager

23/58 27/60

… i høj eller nogen grad oplever, at de modtager præcis, rettidig og 
løsningsorientereret rådgivning

42/52 50/44

… er meget tilfredse eller tilfredse med sagsbehandlingstiden 13/55 21/58

Tabel 18. Andelen af lokale ledere, der …
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5 Baggrundsoplysninger

5.1 Ydelser og organisering
Fællesfunktionerne omfatter områdecheferne, HR og Kommunikation, Pædagogisk Afdeling, 
samt Økonomi og Administration.

Områdecheferne 
Hver områdechef har det ledelsesmæssige ansvar for et af Børn og Unges otte geografiske områ-
der. Chefen for fritids- og ungdomsområdet er også en del af områdechefgruppen.

Områdecheferne er det centrale bindeled mellem de lokale arbejdspladser og fællesfunktionerne. 
Områdecheferne skal medvirke til 1) at sikre en stadig stærkere kæde mellem de lokale arbejdsplad-
ser og den øvrige del af organisationen og 2) at sikre helhedstænkning på tværs af organisationen. 

HR og Kommunikation
I HR og Kommunikation har vi samlet de opgaver, der handler om ledelse, organisation, personale 
og kommunikation. Kontorerne i HR og Kommunikation understøtter den strategiske udvikling i 
hele organisationen og yder rådgivning på kommunikations-, personale og arbejdsmiljøområdet.

Pædagogisk Afdeling
I Pædagogisk Afdeling har vi samlet de opgaver, der handler om faglig understøttelse af dagtil-
bud, skoler og fritids- og ungdomstilbud. Kontorerne i Pædagogisk Afdeling understøtter tværfag-
ligheden og helhedstænkningen omkring det enkelte barn.
 
Tandplejen, Sundhedsplejen og PPR-psykologer er alle en del af Pædagogisk Afdeling.

Økonomi og Administration
I Økonomi og Administration har vi samlet de opgaver, der handler om budgetlægning- og udmel-
ding, regnskab, driftsunderstøttelse, planlægningsmæssige forhold, pladsudnyttelse, IT, anvisning 
af pladser i dagtilbud og skoleindskrivning. Kontorerne i Økonomi og Administration leverer admi-
nistrativ service til de centrale og decentrale afdelinger, samt til borgerne i Aarhus Kommune.
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5.2 Ressourcer

Antal 
fuldtidsstillinger

Forvaltningschefer 4,0

Områdechefer 7,0

HR og Kommunikation 53,8

Pædagogisk Afdeling (G2) 134,1

Pædagogisk Afdeling (L) 380,0

Skoler, Dag- og Fritidstilbud 14,7

Stabe 8,9

Økonomi og Administration 86,0

I alt 688,5

I alt på Grøndalsvej 2 308,5

Tabel 19. Antal fuldtidsstillinger

Tabelnote: (L) omfatter lokale arbejdspladser: PPR-teams, tandplejens klinikker, sundhedsple-
jen samt de decentrale centre/arbejdspladser under Læring og Udvikling, mens (G2) omfatter 
arbejdspladser fysisk placeret på Grøndalsvej 2.

(2017 priser, 1.000 kr.) Budget 
 2017

Regnskab 
2017

Over- eller 
underskud

HR og Kommunikation 21.720 23.037 -1.317

Pædagogisk Afdeling  
(ekskl. PPR-psykologer, sundhedsplejen og tandplejen)

91.624 88.835 2.789

Sundhedsplejen 47.516 46.202 1.314

PPR-psykologer 36.654 35.898 756

Tandplejen 96.492 94.378 2.115

Stabe 5.465 5.941 -476

Økonomi og Administration 48.880 50.684 -1.803

I alt afdelingerne 348.352 344.976 3.377

Fællesposter (husleje, licenser mv.) 30.639 32.271 -1.632

Tabel 20. Fællesfunktionernes økonomi – regnskab

Tabelnote: Oversigten er renset for forbrug af opsparing. I Stabe indgår Ledelsessekretariat.  
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Tabelnote: I Stabe indgår Ledelsessekretariat. Fællessekretariatet var til og med 2017 en del af Øko-
nomi og Administration og indgår derfor i sygefraværstallene for Økonomi og Administration.

2016 2017

HR og Kommunikation 4,19 4,54

Pædagogisk Afdeling (ekskl. PPR-psykologer, sundhedsplejen og tandplejen) 6,48 6,62

Sundhedsplejen 10,49 8,26

PPR-psykologer 8,40 4,00

Tandplejen 9,89 8,92

Stabe 1,00 1,40

Økonomi og Administration 6,75 10,37

I alt (fællesfunktionerne på G2) 8,21 7,48

Tabel 21. Samlet sygefravær




