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Jobbeskrivelse for dagtilbudsledere i Svendborg Kommune 
 

 
 

Vi har 
 Dagtilbudsledere, der hver for sig og sammen, er i stand til at agere innovativt, og går 

foran ledelsesmæssigt, for at dagtilbudsområdets Vision, Mission og Fælles 

arbejdsgrundlag samt Faglighedsblomsten kan udspille sig i praksis, i den samlede 

organisation 

 

 Dagtilbudsledere, der hver for sig og sammen, har ledelsesmæssig robusthed, der gør, 

at de er på forkant med og håndterer givne forandringer med energi, beslutsomhed og 

handlekraft 

 

 Dagtilbudsledere, der hver for sig og sammen, har ledelsesfærdigheder til at lægge 

strategi for realisering af lovgivning, forskning, viden, lokale politiske beslutninger og 

beslutninger på chefniveau, samt til at realisere strategierne 

 

 Dagtilbudsledere, der hver for sig og sammen, er i stand til at lede ledere, samt lede 

sammen med sit lederteam, forældrebestyrelsen, kollegaer, samarbejdspartnere og 

opad i organisationen 

 

 

 

 

Dagtilbudslederens opgaver i Svendborg Kommune er overordnet 
bestemt af: 

 Dagtilbudsloven 

 Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg 

 Svendborg Kommunes værdigrundlag 

 Svendborg Kommunes ledelsespolitik 

 Svendborg Kommunes kompetencefordelingsplan på personaleområdet  

 MED-aftalen for Svendborg Kommune 

 Vision for Læring og Dannelse 

 Sammenhængende Børn- og Ungepolitik 

 Dagtilbudsområdets arbejdsgrundlag Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag samt 

Faglighedsblomsten 

 Ledelsesgrundlag for dagtilbudslederne 
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Jobbeskrivelse i fire elementer 
 

1. Rammer og vilkår omkring jobbet 
 Professionel leder i en politisk styret organisation, der er i konstant bevægelse 

 Udøver ledelse sammen med de pædagogiske teamledere 

 Afklarer ledelsesrum til eget lederteam, forældrebestyrelsen, dagtilbudschef, kollegaer 

og samarbejdspartnere 

 Anvender relevant ny forskning og viden 

 Samarbejder og stiller faglighed til rådighed i forbindelse med opgaveløsninger på 

tværs i dagtilbudsområdet, Børn og Unge og øvrige direktørområder 

 Refererer til dagtilbudschef 

 

2. De resultater der skabes i jobbet 
 Professionel leder der mestrer at omstille sin organisation til nødvendige forandringer, 

aktuelle opgaver og kommunikerer mening med disse i organisationen 

 Realiserer teoretisk og vidensbaseret pædagogisk udvikling  

 Opnår læringsmæssige og pædagogiske resultater af høj kvalitet 

 Realiserer vinderkultur i dagtilbudsområdet  

 Er garant for, at dagtilbuddet lever op til lovgivningen og øvrige vedtagne beslutninger 

 Skaber balanceret økonomi 

 

3. De opgaver der løses for at skabe resultaterne 
 Sætter kerneopgaven og personaleledelse på dagsordenen og skaber klarhed over 

forventninger til realiseringen i praksis  

 Sætter rammer for bedst mulig trivsel og arbejdsglæde i organisationen 
 Understøtter positiv og ambitiøs kultur med udgangspunkt i arbejdsgrundlaget 

 Udarbejder og gennemfører transparent strategi på kortere og længere sigt for, 

hvordan dagtilbuddet kan løse de opgaver, der er stillet  

 Opsøger viden om lovgivningsmæssige ændringer, lokalpolitiske beslutninger, ny 

forskning, teori og vidensbaseret pædagogik, og formidler forståelse af disse og 

konsekvenser for organisationen i den forbindelse. 

 Understøtter feedforward- feedback- og refleksionskultur 

 Foretager anerkendende indgriben, når handlinger ikke lever op til arbejdsgrundlaget 

 Skaber overblik gennem prioritering, struktur og systematik 

 Skaber forudsætning og tiltag for målrettet kompetenceudvikling af pædagogiske 

teamledere og alle medarbejdere 

 Iværksætter effektive procedurer og administrative rutiner 

 

4. De kompetencer vi efterspørger  
 Balancerer empati og ledelsesmæssig handlekraft og opnår legitimitet såvel internt som 

eksternt i organisationen  

 Agerer med ledelsesmæssigt mod, adræthed og lethed 

 Evner at skabe mening, kommunikere den og dermed motivere de pædagogiske 

teamledere, medarbejdere og forældrebestyrelse 

 Kommunikerer meningsfuldt og respektfuldt internt og eksternt  

 Er smittende med energi og beslutsomhed 

 Fremstår professionelt og rodfæstet under pres 

 Har økonomisk flair og overblik 

 

 

Birgit Lindberg, Dagtilbudschef 


