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Netværket Asylselskabets bemærkninger til igangværende omstruktu-
rering af 0-6 års området 
 
 
Til Lokalcentrene Indre By / Christianshavn, Østerbro, Vanløse, Nørrebro 
 
cc: borgmester Pia Allerslev, administrerende direktør Tobias Børner Stax 
 
 
Disse bemærkninger knytter sig alene til det tætte samarbejde mellem 9 daginstitutioner i 
København, der kaldes Netværket Asylselskabet. For bedre eller værre er der tale om en unik 
konstruktion, der i sin opbygning og funktion ikke kan sammenlignes med nogen anden kæde af 
daginstitutioner i Danmark. 
 
I det følgende skal vi forklare, hvorfor de mål, som er skitseret af kommunen i forbindelse med den 
nuværende diskussion, allerede er nået i Netværket Asylselskabet. Heraf følger også, at vi ikke ser 
noget behov for at ændre den nuværende konstruktion væsentligt. En mulig tilretning er dog en 
videreudvikling af netværkskoordinatorrollen. 
 
Institutionerne i kæden har – pr. 1. december 2015 – samarbejdet i 180 år. Man kan sige, at 
Asylselskabet simpelthen skabte begrebet dagsinstitutioner i København med udgangspunkt i den 
sociale massegrav, som byen udgjorde i enevældens sidste år.  
 
I løbet af denne, ganske lange samarbejdsperiode er det lykkedes at skabe, hvad vi selv opfatter som 
et optimum mellem centralisering og decentralisering, mellem lokalforankring og stordrift. I de 
senere år har vi eksperimenteret med en operationel sammenlægning af daginstitutioner, men har 
måttet konkludere, at dette skaber flere problemer, end det løser. Hertil kommer, at de økonomiske 
fordele ved sammenlægning af institutioner er marginale – i visse tilfælde endda negative.1 
 
Netværket Asylselskabet består af følgende 9 institutioner: 
 

• i Indre By / Christianshavn: Adelgården, Bøgely, Christianshavns Asyl og Frederik d. VI.s 
Asyl, 
 

• i Vanløse: Damhuset og Børnehaven Dybendalsvej, 
 

• på  Nørrebro: Carolinehaven og Jagtvejens Asyl, 
 

• på Amager: Sundby Asyl. 
 

                                                             
1 For at bruge økonomisk fagjargon: den marginale grænseproduktivitet går mod nul for antallet af ‘stuer’ 
overstigende ca. to. Dette hænger sammen med, at praktisk talt samtlige omkostninger ved driften af en daginstitu-
tion er en lineær funktion af antallet af de kvadratmetre, som er til rådighed. – Den eneste signifikante undtagelse fra 
denne lovmæssighed er lederlønnen; men den reelle mulighed (i modsætning til den teoretiske) for at spare på den 
samlede lederaflønning er ganske lille, eller mere sandsynligt: negativ. 
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En central faktor bag den tilfredsstillende udvikling, der har fundet sted gennem i Netværket 
gennem de sidste 10 - 15 år, er benyttelsen af den tostrengede model, som sikrer at både det korte 
sigt og det lange sigt for driften bliver tilgodeset. Nemlig gennem henholdsvis samarbejdet mellem 
lederen og forældrebestyrelsen – og samarbejdet mellem lederen og institutionsbestyrelsen.  
 
Centralt heri er også arbejdet med at sikre, at institutionsbestyrelsen besidder de nødvendige 
kompetencer. Dette sker ved, at der fordelt blandt dens fem medlemmer til stadighed skal være 
operationel viden inden for henholdsvis: (1) økonomistyring og strategisk planlægning, (2) 
pædagogik og psykologi, (3) fysiske rammer, (4) jura, og (5) driften af nonprofit-virksomheder. 
Hertil kommer en repræsentant for medarbejderne, én for forældrene og én for lederne. 
 
De tostrengede model har også den afgørende fordel, at forældrene og lederen til enhver tid er i 
‘øjenhøjde’, idet lederen ikke kan afskediges af forældrebestyrelsen. Dette giver erfaringsmæssigt 
en langt mere frugtbar dialog mellem forældre og ledere. – Med ansvaret placeret under den fælles 
institutionsbestyrelse sikres også en tilstrækkeligt rigorøs økonomistyring med overholdelse af 
budgetter m.v. 
 
En anden kilde til robusthed i netværket er den omstændighed, at de 9 ledere er i tilsvarende 
‘øjenhøjde’ også med hinanden – og dermed har styrken til at hjælpe og supportere hinanden både 
intellektuelt og operationelt i hverdagen. Vi har tidligere overvejet en model med en art 
klyngeleder, men er gået væk fra denne igen. Den ville indebære en ganske urimelig deklassering af 
et stærkt lederkorps; og den pågældende fællesleder ville få en lidet misundelsesværdig stilling i 
klemme mellem 9 stærke, pædagogiske ledere og en stærk institutionsbestyrelse.  
 
Ledelsen af netværket udøves således i fællesskab af lederne, institutionsbestyrelsen og netværkets 
administrationschef. Det er vores filosofi, at så mange rutinemæssige administrationsopgaver som 
muligt skal flyttes fra lederen til administrationschefen og dennes medarbejdere, sådan at lederen 
kan koncentrere sig om selve ledelsen af institutionen. Dette fungerer efter vores oplevelse godt. 
Modellen er endda økonomisk fordelagtig for institutionerne, idet en række omkostninger ved den 
ikke afholdes af institutionsmidler, men af eksterne fondsmidler. 
 
Endnu et centralt element i den fremgang, vi har kunnet notere os i de sidste 15 år, har været en 
løbende efteruddannelse og teambuilding for vores medarbejdere. Der er her tale om intense 
uddannelsesforløb, dels for lederne som gruppe med en professionel konsulent eller moderator, dels 
for medarbejdere med en tilsvarende moderator. Hertil kommer andre fællesaktiviteter, der bidrager 
til at skabe den nødvendige hold-ånd. Et enkelt eksempel: med start i november 2015 gennemføres 
et udviklingsprojekt, der vil vare i alt ca. to år, vedrørende pædagogiske rutiner set i lyset af 
Aktionslæringsmodellen. Kort sagt, der samarbejdes og videndeles mellem ledere og medarbejdere 
på tværs af netværket.  
 
Det er måske værd at bemærke, at rådigheden over de nævnte fondsmidler er knyttet til netværket, 
som det er organiseret for nærværende. 
 
Som tommelfingerregel kan man sige, at institutionerne i netværket til enhver tid af 
institutionsbestyrelsen forventes at ligge blandt de 5 - 10 % bedste i København. At dette er svært at 
måle kan i sig selv give anledning til frugtbare diskussioner. 
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Siden etableringen af netværksmodellen er samarbejdet med Københavns Kommune varetaget af en 
af de 9 ledere som netværkskoordinator med reference til lokalcenter Indre By. Vi har fra start valgt 
at have en koordinator over en længere periode, p.t. den samme på femte år, for at sikre 
kontinuiteten i samarbejdet med kommunen. Denne model har efter vores opfattelse fungeret 
tilfredsstillende. Naturligvis betyder den omstændighed, at visse af netværkets institutioner befinder 
sig i andre bydele, at der også varetages kontakter i nødvendigt omfang til de øvrige lokalcentre. 
 
I denne forbindelse skal det præciseres, at den kontakt, som netværkets institutioner har med den 
allermest lokale skole, er relativt begrænset. Dette skyldes to omstændigheder: (1), at vore 
institutioner oplever søgning fra forældre bosiddende i mange forskellige dele af byen, og ikke blot 
fra deres nærmeste opland; og (2), at rigtig mange forældre i vore daginstitutioner vælger at lade 
deres børn fortsætte i privatskoler. Ofte afgives der børn til 8 - 10 forskellige skoler. Et udvidet 
samarbejde med en enkelt, lokal skole ville derfor ikke give mening. 
 
Vi har allerede i dag et særdeles velfungerende samarbejde med skoler og institutioner – både tæt på 
og fjernere –,2 og dette vil vi selvsagt fortsætte med. Men udgangspunktet for vore aktiviteter er og 
bliver samarbejdet internt i netværket.3 
 
Måtte vi til sidst nævne som vores egen opfattelse, at vi allerede nu opfylder de succeskriterier, som 
kommunen har opstillet både i forbindelse med den aktuelle drøftelse og tidligere: forpligtende 
netværk; laboratorium til udvikling af nye ideer og metoder; succesfuld anvendelse af metodefrihed; 
robuste synergier; og sidst, men ikke mindst: mangfoldighed. 
 
Vi deltager gerne i yderligere drøftelser med kommunen, hvis dette skulle blive nødvendigt. 
 
 
 
Netværket Asylselskabet 
13.08.15 
 
Troels Jensen 
(fmd.) 
 
 
 
 

                                                             
2 Samarbejdet med skolerne har karakter af møder med skolens ledelse for de kommende skoleforældre, besøgsdage 
med de kommende elever, og ikke mindst overleveringsmøder. 
 
3 Som nogle konkrete eksempler på samarbejde internet i Netværket Asylselskabet kan nævnes: fælles arbejde med 
sprogstimulering; et filmprojekt om fælles værdier, som førte til ‘de fem pædagogiske spilleregler’; jævnlige møder 
mellem alle ledere; jævnlige møder mellem institutionsbestyrelsen og lederne; ledernes diplomtagning i 
netværksledelse; jævnlige besøg af én institution hos en anden (inclusive børn); fælles fyraftensmøder; fælles 
kompetencedag; o.m.a.  


