
                        Kvalitetsrapport 2015 -2016   1

Kvalitetsrapport 2015 - 2016
- for daginstitutionerne under Børneområdet



2     Kvalitetsrapport 2015 - 2016

Indhold
Indledning ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

1.  Præsentation af dagtilbudsområdet .................................................................................................................. 4
 
1�1� Børneområdets opgave på dagtilbudsområdet �������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
1�2� Lovgrundlag ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
1�3� Kommunalt vedtagne politikker �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
1�4� Administrative retningslinjer ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
1�5� De tre ben, der understøtter kerneopgaven ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

2. Pædagogiske indsatsområder for 2015 - 2016 ................................................................................................... 7

2�1� Mål for pædagogisk kvalitet �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
2�2� Pædagogisk IT og medielæringsstrategi ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10

3.  Indsatsområder for 2015 - 2016 for organisation og ledelsesprojekter  .......................................................... 13

3�1� Udvikling og fornyelse  - forenkling �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
3�2� Tidlig indsats og Forebyggelse (TIFO) – implementering af omlægningen  ���������������������������������������������������������������15
3�3� 0 til 18 års politikken  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
3�4�  Projekt fælles pædagogiske læreplansmål �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������16

4.  Evaluering af pædagogiske læreplansmål  2013 - 2014 ................................................................................... 18

5.  Evaluering af fælles indsatsområder fra institutionerne i de pædagogiske planer 2013 - 2014 ...................... 33

5�1� Sundhed i børnehøjde ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33
5�2� Inklusion �������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41

6.  Evaluering af kommunale indsatsområder og Børneområdets egne 2013 - 2014. ........................................... 49
 
6�1� Sundhed og bevægelse  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49
6�2� Udvikling og fornyelse  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51
6�3� Udmøntning af Visionen for for bedring af de fysiske rammer i daginstitutioner ��������������������������������������������60
6�4� Laboratorium for eksperimenterende børnehavepædagogik  ������������������������������������������������������������������������������������61
6�5� Fart på Sproget  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61
6�6� Legepladsen som en del af det pædagogiske lærings- og udviklingsmiljø  ���������������������������������������������������������63

7.  Tilbagemelding på særlige temaer .................................................................................................................. 64

7�1� Pædagogiske tilsyn  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
7�2� Legepladstilsyn   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66
7�3� Hygiejnetilsyn  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66
7�4� Økonomisk tilsyn    ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67
7�5� Ansøgninger om godkendelse af private institutioner og private dagplejere�   ���������������������������������������������������������67
7�6� Lukning af venteliste fra udefra kommende børn� ������������������������������������������������������������������������������������������������������68
7�7� Sprogvurdering af børn der ikke er indskrevet i dagtilbud  ������������������������������������������������������������������������������������68

8. Nøgletal for Børneområdet .................................................................................................................................... 69

8�1� Børn og institutioner �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69
8�2� Særlig indsats på dagtilbudsområdet   ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������71
8�3� Takster i 2014  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71
8�4� Medarbejdere – Børneområdet  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71

9.  Opgaveliste 2013 og 2014 ................................................................................................................................. 73

10�  Bilag �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74



                        Kvalitetsrapport 2015 -2016   3

Denne Kvalitetsrapport omfatter dagtilbudsområdet 
for 0 til 5 år under Børneområdet. Den beskriver 
mål og indsatser for dagtilbudsområdet for 2015 
og 2016 ud fra den 4 årige Udviklingsplan, som blev 
godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 14.1.2015. 
Derudover evaluerer den på de indsatsområder, der 
var beskrevet i Kvalitetsrapporten for 2013 og 2014.
Kvalitetsrapporten indeholder endvidere en afrap-
portering af en række temaer, som Børne- og Sko-
leudvalget har besluttet en fast tilbagemelding på.
Afslutningsvis oplistes en række større opgaver, 
som Børneområdet har arbejdet med i de to år, og 
som ikke var beskrevet i den sidste Kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten er et styringsværktøj, som skal 
sikre, at der i alle kommunale og selvejende dagtil-
bud arbejdes med de politikker og beslutninger, der 
træffes for området. Den sikrer, at dagtilbudslovens 
krav til evaluering af pædagogiske læreplansmål og 
aftaler om at fremlægge oplysninger om dagtilbud-
dene i kommunen er opfyldt, samtidig med at den 
opfylder det koncept for virksomhedsplaner, som 
gælder for Rudersdal Kommune.

Børneområdet har i 2013 og 2014 haft fokus på, 
hvordan man kan forenkle det samlede styringskon-
cept for dagtilbuddene. Der har været igangsat en 
omlægning af det samlede dokumentationsarbejde, 
således at der er fokus på mål og resultater. Denne 
omlægning forventes endeligt gennemført ved Kva-
litetsrapporten for 2017 og 2018.

Samtidig er der foretaget en opdeling af institutio-
nernes hidtidige virksomhedsplaner, så de fremover 
består af en digital information og en Pædagogisk 
Plan. 
En række oplysninger, som tidligere lå i instituti-
onernes virksomhedsplaner, er lagt over på deres 
hjemmesider og i Børneruden. Oplysningerne revi-
deres hvert år i januar måned og opdateres løbende.
Fra 2014 afleverer institutionerne Pædagogiske 
Planer, som Børnechefen godkender på vegne af 
Kommunalbestyrelsen. Det er i disse planer, insti-
tutionerne beskriver, hvordan de har omsat kom-
munens politikker og pædagogiske mål til konkrete 
pædagogiske mål og indsatser.

Planerne afrapporterer på de pædagogiske aktions-
læringsforløb, projekter og indsatser, som insti-
tutionerne har arbejdet med, og den opsætter nye 
pædagogiske mål og tiltag.

Børneområdet forsøgte i Kvalitetsrapporten for 2013 
og 2014 at lade Kvalitetsrapporten omfatte det sam-
lede Børneområde inklusiv Sundhedstjenesten og 
Administrationen. Praksis har lært os, at Sundheds-
tjenesten dermed let kan drukne i alle de mange 
dagtilbudsprojekter. Vi har derfor valgt, at Sund-
hedstjenesten fra 2014 igen udarbejder en egen 
virksomhedsplan, som Børnechefen godkender. 

De private institutioner og puljeordninger er jævn-
før godkendelseskriterierne og de indgåede afta-
ler forpligtede til at aflevere en virksomhedsplan, 
som opfylder de kommunalt besluttede mål og 
indsatsområder. De har i stedet for at aflevere en 
virksomhedsplan, fået muligheden for at aflevere 
en Pædagogisk Plan og lægge de øvrige oplysninger 
ind på deres hjemmeside. Alle har i forbindelse med 
afleveringen den 1.1.2015 valgt at udarbejde en virk-
somhedsplan. Deres evaluering, mål og indsatsom-
råder indgår ikke i opsamlingen i den kommunale 
Kvalitetsrapport, men indgår i drøftelsen med insti-
tutionen i forbindelse med det pædagogiske tilsyn. 
Resultaterne af tilsynene fremgår af afsnit 7.1.

Kvalitetsrapporten har været forelagt Børneområ-
dets OmrådeMED inden forelæggelse for Børne- og 
Skoleudvalget. Deres kommentar til rapporten 
fremgår af afsnit 10.

Indledning
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Børneområdet består af dagtilbudsområdet, Sund-
hedstjenesten, konsulentgruppen inklusiv  
inklusionspædagoger, administration, områdeinsti-
tutioner og selvejende institutioner.

1.1. Børneområdets opgave på  
 dagtilbudsområdet

Børneområdet har til opgave at styre drift og udvik-
ling af:
 Ì Kommunal dagpleje med ca. 120 pladser for 0 til 

2 årige børn, inklusiv 8 specialpladser
 Ì 5 kommunale områdeinstitutioner med i alt 28 

børnehuse, to naturcentre og et kommende kul-
tur-naturcenter 

 Ì 1 selvejende områdeinstitution Ruderen med 5 
børnehuse

 Ì 8 selvejende institutioner
 Ì Specialinstitutionen Børnehuset Rudegårds Alle
 Ì Specialgruppen Zebragruppen i Sjælsø Børne-

hus med 6 pladser med mulighed for udvidelse 
til 8 pladser

 Ì 6 Pluspladser i Sjælsø Børnehus 
 Ì 8 ressourcepladser pt. fordelt på 3 børnehuse/ 2 

områdeinstitutioner
 Ì En konsulentgruppe inklusiv 4 inklusionspæda-

goger til de selvejende institutioner og akutind-
sats

 Ì En administration centralt 
 Ì Samarbejde med forældre- og institutionsbesty-

relser
 Ì Tilsyn med 3 private institutioner og 2 puljeord-

ninger
 Ì Fører økonomisk, pædagogisk og hygiejnisk 

tilsyn med alle dagplejere, børnehuse og insti-
tutioner samt gennemfører årligt tilsyn af deres 
legepladser

 Ì Godkendelse og tilsyn med diverse tilskudsord-
ninger til pasning af børn, herunder godkendel-
se af forældres aftaler med en pasningsordning

 Ì Godkender og fører tilsyn med borgere, der pas-
ser mere end to børn – som ikke er egne børn 
– også selvom de ikke modtager kommunale 
tilskud

 Ì Sprogtilsyn i institutioner
 Ì Sprogtilsyn af hjemmegående 3 årige børn
 Ì Naturpædagog ansat i naturskolen til naturakti-

viteter for dagtilbudsområdet
 Ì Tilskud til Grevemosehus, så dagtilbuddene kan 

bruge tilbuddet.

1.2. Lovgrundlag

Dagtilbud til børn i alderen 0 til 5 år etableres og 
drives i henhold til Dagtilbudsloven og tilhørende 
cirkulærer og vejledninger.

Specialtilbud til børn i alderen 0 til 5 år etableres og 
drives enten efter Dagtilbudsloven eller efter Servi-
celovens § 32.

Der kan ikke oprettes pasningstilbud til småbørn 
efter andre bestemmelser.

1. Præsentation af dagtilbudsområdet

Børnechef

Konsulent-
gruppe

Sundheds-
tjenesten

Område
institutioner

Admini-
stration

Selvejende
Institutioner
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1.3. Kommunalt vedtagne politikker

Kommunalbestyrelsen/Børne- og Skoleudvalget har 
vedtaget:

 Ì Den sammenhængende Børn og Unge politik
 Ì Dagtilbudspolitik
 Ì Strategi for den gode inklusion
 Ì Legepladspolitik
 Ì Vision for planlægning af daginstitutionernes 

fysiske rammer og placering
 Ì Masterplanen
 Ì Masterkoncept for byggeri
 Ì Mad og Måltidspolitik
 Ì Fælles kommunale læreplansmål.

Børne- og Skoleudvalget forventer i juni 2015 at 
kunne forelægge en ny fælles 0 til 18 års politik, 
som vil træde i stedet for dagtilbudsområdets eksi-
sterende dagtilbudspolitik.

Derudover er dagtilbudsområdet omfattet af en 
række fælles politikker og MED aftaler:

 Ì Kommunalbestyrelsens vision og værdigrundlag 
for kommunen

 Ì Borgerinddragelsespolitikken
 Ì Borgerbetjeningspolitikken
 Ì ”De kommunale kendetegn”
 Ì Personalepolitikken
 Ì Stresspolitikken
 Ì Rygepolitikken
 Ì Sygefraværspolitikken
 Ì Sundhedspolitikken
 Ì Alkoholpolitikken
 Ì Frivillighedspolitikken
 Ì Digitaliseringsstrategien
 Ì Det fælles projekt ”Udvikling og fornyelse”
 Ì Kommunikationsstrategi.

1.4. Administrative retningslinjer

For at understøtte omsætningen af lovgivningens 
krav samt de besluttede kommunale politikker har 
Børneområdet bl.a. udarbejdet:
•	 Faglig læringsforståelse
•	 Fælles aktionslæringsmodel
•	 Kompetenceprofiler for alle medarbejdergrup-

per og daglige ledere, herunder ”Den fagprofes-

sionelle rolle og opgaveløsning” for pædagoger
•	 Vejledning til indretning af udearealer ved Ru-

dersdal Kommunes Børnehuse
•	 Vejledning om indretning af børnehuse i Ruders-

dal Kommune
•	 ”Den gode overgang” – rammebeskrivelse for 

samarbejdet mellem dagtilbud og skole ( i sam-
arbejde med Skole og Familie)

•	 Medielæringsstrategi
•	 Kommunikationsstrategi.
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1.5. De tre ben, der understøtter kerneopgaven

Børneområdet ”går på tre ben”, der alle skal understøtte institutionernes kerneopgave. Alle indsatsområ-
der og projekter skal forholde sig til, hvordan indsatsen kan forbedre kerneopgaven.

 Ì Kommunale pædagogiske lære-

plansmål

 Ì Mål for pædagogisk kvalitet

 Ì Aktionslæring som middel  

til progression i det  

pædagogiske arbejde

 Ì Dygtige pædagoger, der  

samarbejder om at  

skabe et fælles  

pædagogisk miljø.

 Ì Ledelse af fremtidens  

børneliv

 Ì Medarbejderdeltagelse –  

Tillidsreformen

 Ì Udvikling og fornyelse

 Ì Sygefravær.

 Ì Masterplanen og Master-

konceptet

 Ì Indretning af læringsmiljøer.

Pædagogisk IT

Kompetenceprofiler

0-18 års politikken
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 Ì Ledelse af fremtidens  

børneliv

 Ì Medarbejderdeltagelse –  

Tillidsreformen

 Ì Udvikling og fornyelse

 Ì Sygefravær.

2.1. Mål for pædagogisk kvalitet

Der skal arbejdes med indsatsområdet både cen-
tralt og decentralt.

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen igangsatte i starten af 2014 
en proces for at formulere langsigtede mål. For-
målet hermed er at styrke den politiske ledelse af 
Rudersdal kommune ved at fokusere på relativt få, 
langsigtede politiske mål for kommunens kerneop-
gaver. 

Langsigtede mål

Børne- og Skoleudvalget har udarbejdet tre langsig-
tede mål, som er endeligt godkendt i Kommunalbe-
styrelsen den 8. oktober 2014. 

1. Læring  
 -  Alle børn og unge skal lære mere og udfor-
dres til at udvikle deres læringspotentiale bedst 
muligt. 

2. Trivsel 
 -  Alle børn og unge skal trives bedre, færre 
børn skal mistrives og alle skal være deltagere 
af aktive fællesskaber. 

3. Sundhed 
 - Alle børn og unge skal have en sundere og 
fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere tid i 
naturen.

Dagtilbudsområdet skal i den kommende periode 
arbejde med at tilvejebringe måleresultater, der 
giver viden om, at de tre langsigtede mål opfyldes 
for alle børn. 
 
(Resultat)mål 

Med afsæt i læreplanstemaerne sproglig udvikling, 
naturen og naturfænomener og sociale  
kompetencer er der derfor udtaget fire punkter fra 
de kommunale læreplansmål. For disse fire lære-
plansmål skal der fremover gennemføres årlige 

målinger. Resultaterne skal anvendes i fire sam-
menhænge:
 Ì Til dialog med barnets forældre ved forældre-

samtaler 
 Ì Som tilbagemelding til pædagogerne og lederne 

på, hvordan deres pædagogiske praksis indvir-
ker på børnenes læring, trivsel og sundhed

 Ì Som opsamling og refleksion for Børneområdet
 Ì Som tilbagemelding til Børne- og Skoleudvalget 

i forhold til de tre langsigtede mål.

Materialet for sprogvurderinger forventes ibrugtaget 
i foråret 2015. Det vil være et fælles digitalt materi-
ale, som anvendes til sprogvurdering af alle 3 årige 
børn fremover samt til sprogvurderingen i 0. og 1. 
klasse.
Materielet, der skal anvendes til de tre øvrige resul-
tatmål, forventes udarbejdet i løbet af 2015.
 
Succeskriterier

 Ì At materialet er udarbejdet og anvendes i alle 
børnehuse ved udgangen af 2016.

 Ì At målingerne anvendes ved forældresamtaler

 Ì At materialet giver oplysninger om børnenes 
læring på disse fire punkter.

 Ì At målingerne anvendes som refleksionsredskab 
i forhold til den pædagogiske praksis og eventu-
elle behov for ændret praksis.

Tidsplan

2015 – Der gennemføres sprogvurdering af alle 3 
årige børn, og der gennemføres pilotafprøvninger på 
registreringsmaterialer til de tre øvrige mål  
2016 – Der gennemføres måling på de tre øvrige 
mål. 

Resultaterne fra de gennemførte målinger opsam-
les i institutionernes Pædagogiske planer  
2017 - 2018 og i Kvalitetsrapporten 2017 -2018.

2. Pædagogiske indsatsområder for 2015 - 2016
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0 til 18 år LÆRING TRIVSEL SUNDHED

Langsigtede mål

”Alle børn og unge skal lære mere og

udfordres til at udvikle deres

læringspotentiale bedst muligt”�

”Alle børn og unge skal 

trives bedre, færre børn 

skal mistrives og alle 

skal være aktive delta-

gere i fællesskaber”

”Alle børn og unge skal 

have en sundere fysisk 

aktiv hverdag, samt 

tilbringe mere tid i 

naturen”

Læreplanstema
Sproglig udvikling Naturen og 

naturfænomener

Sociale kompetencer Krop og bevægelse

(Resultat) Mål fra de 

kommunale lære-

plansmål

At børnene bruger 

sprog/kommunikation 

aktivt til at indgå i lege- 

og læringsfællesskaber 

med andre børn� 

At børnene har erfarin-

ger med, viden om og 

glæde ved at færdes i 

naturen�

At alle børn indgår 

som aktive deltagere i 

fællesskaber

At børnene bruger 

kroppen aktivt hver dag 

til bevægelse og fysiske 

aktiviteter

Indikatorer

Min� 85 % af 3 årige 

børn har et alderssva-

rende sprog�

Max 10 % af 3-årige har 

behov for en fokuseret 

indsats� 

Max 5 % af 3-årige har 

behov for en særlig 

indsats� 

Barnets adgang til 

naturen� 

Barnets deltagelse i 

naturaktiviteter der er 

planlagt med et læ-

ringsmål� 

Barnets nysgerrighed, 

initiativ og aktive delta-

gelse� (følger barnets 

spor)

At barnet indgår i flere 

forskellige legerelatio-

ner med andre børn� 

At barnet deltager i 

børnefællesskaber� 

At der er progression 

i barnets motoriske 

udvikling� 

Tabel fortsættes næste side

Evaluering

Resultaterne fra institutionernes opsamlinger drøf-
tes i områdeledergruppen og i de lokale lederteams. 
På bagrund af resultaterne og erfaringerne fra de 
første målinger skal Børneområdet tage stilling til 
evt. justeringer af rammen for fremtidige målinger 
af børnenes læring, trivsel og sundhed. 

Oversigt over sammenhænge

Denne oversigt viser sammenhængen mellem lang-
sigtede mål, kommunale læreplanstemaer, udvalgte 
læreplansmål, indikatorer, metode og anvendelse. 
Da der fortsat arbejdes med mål og målinger, kan 
der komme ændringer i oversigten.
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0 til 18 år LÆRING TRIVSEL SUNDHED

Metode

Opgørelse ved årets ud-

gang, oversigt over den 

procentvise fordeling� 

Det pædagogiske 

personale registrerer 

og vurderer det enkelte 

barn 1 gang årligt: 

1)Hvor mange gan-

ge barnet har været i 

naturen? 

(indenfor den sidste 

måned)�

2)Hvor mange gange 

har barnet deltaget i 

naturaktiviteter der er 

planlagt med et læ-

ringsmål?

(indenfor den sidste 

måned)�

På baggrund af denne 

registrering og den 

øvrige viden om barnet 

vurderes følgende:

Tager barnet initiativ til 

naturaktiviteter? 

Er barnet undersøgende 

og eksperimenterende?

I forbindelse med den 

årlige planlagte foræl-

dresamtale

registrerer og vurderer 

det pædagogiske perso-

nale det enkelte barn:

Målt indenfor en tids-

ramme på to timer, hvor 

der ikke er planlagt 

aktivitet:

Hvor mange børn indgår 

det enkelte barn i le-

gerelation med?

På baggrund af denne 

registrering og den 

øvrige viden om barnet 

vurderes følgende:

Indgår barnet i gensidi-

ge relationer med andre 

børn?

Indgår barnet i fordybet 

legeaktivitet?

Indgår barnet i fæl-

lesskaber med andre 

børn?

Det pædagogiske 

personale registrerer 

og vurderer det enkelte 

barn 1 gang årligt:

Hvor mange gange har 

barnet deltaget i plan-

lagte fysiske aktiviteter? 

(indenfor den sidste 

måned)�

På baggrund af denne 

registrering og den 

øvrige viden om barnet 

vurderes følgende:

Er barnets fysiske akti-

vitet alsidig?

Udfordrer barnet sig 

selv fysisk i sine lege?

Tabel fortsættes næste side
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0 til 18 år LÆRING TRIVSEL SUNDHED

Anvendelse 

Pædagogisk perso-

nale anvender data i 

drøftelse af det enkelte 

barn og i samtale med 

forældrene

Områdeledere/insti-

tutionsledere opgør 

resultatet af sprogvur-

deringerne, og tolker 

det i relation til målene 

på det samlede institu-

tionsområde. Behov for 

initiativer på baggrund 

heraf. 

Forvaltningen indsam-

ler områdernes behov 

for initiativer og laver 

en samlet vurdering. 

Forvaltningen udarbej-

der en fortolknings-

ramme til områdernes/

institutionernes analyse 

af data.

Pædagogisk perso-

nale anvender data i 

drøftelse af det enkelte 

barn og i samtale med 

forældrene

Områdeledere/institu-

tionsledere opgør resul-

tatet af registreringen, 

og tolker det i relation 

til målene på det sam-

lede institutionsområ-

de. Behov for initiativer 

på baggrund heraf. 

Forvaltningen indsam-

ler områdernes behov 

for initiativer og laver 

en samlet vurdering. 

Forvaltningen udarbej-

der en fortolknings-

ramme til områdernes/

institutionernes analyse 

af data. 

Pædagogisk perso-

nale anvender data i 

drøftelse af det enkelte 

barn og i samtale med 

forældrene

Områdeledere/insti-

tutionsledere opgør 

resultatet af registre-

ringerne, og tolker det 

i relation til målene på 

det samlede instituti-

onsområde. Behov for 

initiativer på baggrund 

heraf. 

Forvaltningen indsam-

ler områdernes behov 

for initiativer og laver 

en samlet vurdering. 

Forvaltningen udarbej-

der en fortolknings-

ramme til områdernes/

institutionernes analyse 

af data. 

Pædagogisk perso-

nale anvender data i 

drøftelse af det enkelte 

barn og i samtale med 

forældrene

Områdeledere/institu-

tionsledere opgør resul-

tatet af registreringen, 

og tolker det i relation 

til målene på det sam-

lede institutionsområ-

de. Behov for initiativer 

på baggrund heraf. 

Forvaltningen indsam-

ler områdernes behov 

for initiativer og laver 

en samlet vurdering. 

Forvaltningen udarbej-

der en fortolknings-

ramme til områdernes/

institutionernes analyse 

af data. 

2.2. Pædagogisk IT og medielæringsstrategi

Der skal arbejdes med indsatsområdet både cen-
tralt og decentralt.

Baggrund og formål

Kommunalbestyrelsen har en vision om, at Ruders-
dal kommune skal være landets bedste bokommune 
og være frontløber på digitaliseringsudviklingen for 
at effektivisere og kvalitetsoptimere arbejdsgange, 
herunder også på Børneområdet.

Det betyder, at der skal være klare mål for, hvordan 
brugen af IT og digitale redskaber kan bidrage til 
børns læring. Der skal løbende følges op på disse 
mål, ligesom forskning skal understøtte den daglige 
praksis og bidrage med viden til, hvordan pædago-
ger effektivt kan tilrettelægge og understøtte børns 

medialiserede leg og læring ved hjælp af digitale 
redskaber. 
Medielæringsstrategien for Børneområdet tager sit 
afsæt i, at selv de mindste børn er ”digitale” allerede 
indenfor de første leveår. Vores børn og unge skal 
møde den globaliserede verden med kompetencer 
til at forstå, handle og deltage i foranderlige relatio-
ner og rammer. De digitale medier, vi kender i dag, 
kan om få år være erstattet af nye teknologier, så 
det er således udvikling af børns kompetencer til at 
begribe og agere i en medialiseret verden, der er i 
fokus for denne strategi. 

Hensigten med medielæringsstrategien er ligeledes 
at sikre, at digitale læremidler i Rudersdal kommu-
nes daginstitutioner bidrager til børns læring og 
digitale dannelse.
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Medielæringsstrategien skal bruges i børnehuset til 
at koordinere daglig praksis, og på sigt  være med til 
at binde indsatsen i dagtilbud og folkeskoleområdet 
tættere sammen.

Formålet er at skabe rammer for, at de digitale 
kompetencer, børnene tilegner sig i dagtilbuddet, 
kan indgå i den videre læring i skolen; at der tilret-
telægges en sammenhængende indsats, og at der 
skabes bedst mulige rammer for en glidende over-
gang fra dagtilbud til skole.

Der tages afsæt i erfaringerne fra ”Pilotprojekt for 
Pædagogisk IT og Medielæring”.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at bevilge 1 
million kroner til projektet, hvilket betyder, at alle 
børnehuse i løbet af de kommende to år vil deltage 
og få tilført det nødvendige antal tablets og få kom-
petenceudvikling til at kunne anvende tablets i det 
daglige arbejde.

Mål for indsatsområdet

At alle børnehuse får tablets som lærings og ar-
bejdsredskab for børn og pædagoger
At alle børnehuse anvender tablets til at understøtte 
det pædagogiske arbejde på nye måder
At tablets bruges til videndeling mellem pædago-
gerne, til kommunikation til og med forældre og til 
pædagogisk dokumentation.

Udrulning af tablets i fase 1 – 3 

Udrulningen af tablets til de pædagoger og børne-
huse, der ikke var en del af pilotprojektet, inddeles 
i 3 faser. I hver fase udleveres digitale redskaber og 
afvikles undervisning for bestemte områdeinstituti-
oner og selvejende børnehuse.

Udlevering, undervisning og support tager udgangs-
punkt i at skabe sammenhæng mellem digitalise-
ring og områdernes indsatsområder.

Alle tablets lægges ind i et MDM-system, der kan 
administrere, distribuere og udlægge Apps og po-
litikker for de enkelte enheder. Dette gælder også 
tablets fra pilotprojektet.

Kompetenceudvikling og support

I forbindelse med udrulningen vil der for de huse 
der tilhører den relevante fase, blive etableret un-
dervisningsforløb der vil tage udgangspunkt i:
 Ì At muliggøre, at digitale redskaber, pædagogisk 

IT og medielæring kan understøtte- og indgå i 
arbejdet med kerneopgaven.

 Ì At pædagogisk IT og medielæring samtænkes 
med de øvrige indsatser i børnehusene.

 

Der vil således i høj grad være fokus på, hvordan 
digitale medier indgår i - og kan anvendes til leg, 
læring og kreativitet i børnenes daginstitutionsliv. 
Kompetenceudviklingsforløbene vil derfor skulle 
bidrage til børnehusenes arbejde med børnenes 
digitale dannelse og liv i en medialiseret verden.

Centrale opgaver

Børneområdet vil i 2015-16 stå for:
 Ì Udlevering og opsætning af-, samt introduktion 

til tablets i samarbejde med IT
 Ì Planlægning af fyraftensmøder i samarbejde 

med områderne
 Ì Support af ledelsesteamene på pædagogiske 

problemstillinger
 Ì Udvikling af videndelingsplatforme og -initiativer 
 Ì Løbende opkvalificering af IT-nøgler
 Ì Administration af MDM-system.

Undervisning

Fjern- 
undervisning

Kompetence-
udvikling

Sidemands-
oplæring

Videndeling
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Decentrale opgaver 

Områderne og de selvejende børnehuse samtæn-
ker implementeringen af digitale redskaber med de 
eksisterende projekter, eks. aktionslæring m.m., 
herunder:
 Ì Pædagogisk anvendelse af digitale læremidler
 Ì Dokumentation af pædagogisk praksis
 Ì Ledelse og organisering

Borgerrettede IT-systemer og kommunikation

Den primære skriftlige digitale kommunikations-
kanal i samarbejdet med familien vil fortsat være 
BørneRuden. Her anvendes PersonaleNet og Nem-
Foto på PC eller på sigt primært via tablet. Der vil 
være fokus på, at forskellige IT-systemer skal kunne 
integreres og fokus på enkel adgang for medarbej-
dere og borgere.

Det tilsigtes, at der løbende arbejdes på at udvikle 
den pædagogisk faglige kommunikation. Der foku-
seres ligeledes på at involvere børnene i at bidrage 
til formidling og dokumentation af oplevelser, pro-
jekter og aktiviteter.

Der indføres et digitalt tjekindsystem i børnehusene 
med henblik på at forenkle arbejdsgange og skabe 
mulighed for fleksibel og ikke fysisk forankret ad-
gang til fremmødeoplysninger. 

Tidsplan

Udrulningen sker i perioden januar 2015 til jul 2016.

Evaluering

I foråret 2017 gennemføres en spørgeskemaunder-
søgelse, der tilvejebringer viden om, hvorvidt de 
oplistede mål for indsatsområdet er opfyldt.
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3. Indsatsområder for 2015 - 2016 for organisation og 
ledelsesprojekter 

3.1. Udvikling og fornyelse   
 - forenkling

Der skal arbejdes med indsatsområdet både cen-
tralt og decentralt. Område Med er ansvarlig for 
projektets fortsatte fremdrift. 

Baggrund og formål

HovedMED har aftalt, at der i alle kommunens 
institutioner, afdelinger og områder skal sættes 
fokus på, hvordan vi mest effektivt kan anvende 
ressourcerne til styrkelse af kerneopgaverne. Det 
skal ske i form af effektiviseringer, ved at forenkle 
arbejdsgange og fjerne overflødige rutiner samt 
ved borgerinddragelse og invitation til frivillige om 
at deltage i den kommunale opgaveløsning. Der er 
samtidig indlagt en årlig besparelse i alle områder. I 
den kommende periode ønsker HovedMED at sætte 
fokus på begrebet forenkling.

Børneområdet igangsætter i den kommende to års 
periode en række projekter og initiativer, der skal 
medvirke til at opfylde formålet:
 Ì Omorganisering af dagplejen se afsnit 3.1.1.
 Ì Nedbringelse af sygefravær på dagtilbudsområ-

det se afsnit 3.1.2.
 Ì Masterplanen se afsnit 3.1.3.
 Ì Fælles sprogvurderingsmateriale med Skole og 

Familie se afsnit 2.1.
 Ì Digitalisering af fælles skabeloner og skemaer
 Ì Borgerinddragelse, herunder forældres delta-

gelse i børnelivet og større interesse for foræl-
drebestyrelsesarbejde

 Ì Frivilliges deltagelse i dagtilbuddenes aktiviteter
 Ì Finde effektiviseringsgevinster og besparelser 

svarende til det økonomiske krav for Børneom-
rådet.

Mål

 Ì At OmrådeMED får igangsat de indsatser, der 
allerede er aftalt 

 Ì At ledelsesgruppen fortsætter arbejdet med 
at forenkle og fællesgøre diverse skemaer og 

skabeloner

 Ì At områdeledergruppen får udarbejdet et ma-
teriale, der kan anvendes som grundlag for at 
forbedre forældrebestyrelser- og forældreråds 
muligheder for involvering

 Ì At  områdeMED får udarbejdet en ramme for 
brug af frivilige på Børneområdet

 Ì At budgetkravet opfyldes uden forringelser i ker-
neopgaverne

Tidsplan

Område MED seminar den 20. og 21. januar 2015 
med Udvikling og fornyelse som hovedtema
Udarbejdelse og igangsættelse af egne projekter i 
hele perioden
Deltagelse i tværgående og fælles kommunale pro-
jekter i hele perioden.

Evaluering

Når de enkelte projekter beskrives, vil der samtidig 
blive udarbejdet evalueringskrav.

3.1.1 Omorganisering af dagplejen

Indsatsområdet er både decentralt og centralt.

Den kommunale dagpleje har siden 2008 undergået 
en række forandringer. Forandringerne omfatter 
ændret lovgivning, faldende søgning til pladserne, 
ændrede vilkår for styring af dagplejen grundet 
overenskomstændringer og stigende udgifter pr. 
plads.

For at sikre et fortsat tilbud om kommunal dagpleje 
i private hjem, som mange borgere er glade for, har 
Børneområdet i forbindelse med projekt ”Udvikling 
og Fornyelse” gennemgået dagplejen med henblik 
på at effektivisere og ændre driften af dagplejens 
tilbud. Dette arbejde fortsættes i perioden.
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Formålet er fortsat at kunne opfylde forældreøn-
sker til at have et dagplejetilbud af høj kvalitet i det 
hjemlige miljø.

Mål

Målene med omlægningen af den kommunale dag-
pleje er:
 Ì At udvide samarbejdet om overgange fra dagple-

je til daginstitution
 Ì At sikre en optimal kapacitetsudnyttelse
 Ì At sikre en økonomisk effektivitet ved at se på 

dagplejens opgaver og normering.

Succeskriterier
 Ì At der fra 2015 er etableret en vikarordning og 

legestuegruppe i område Holte, tilknyttet Dron-
ninggård Børnehus.

 Ì At der fra 2015 i Nærum er etableret et vikarhus 
og legestue i lokaler i den selvejende institution 
Børnehuset Honningkrukken.

 Ì At der i løbet af 2015 udarbejdes forslag til 
omlægning af dagplejen i den nordlige del af 
kommunen, således at det kan indgå i effektivi-
seringsforslagene fra 2016 og frem.

 
Tidsplan

Fra foråret 2015 til medio 2017.

Evaluering

Der udarbejdes et notat i starten af 2016, der op-
summerer de indhøstede erfaringer fra omlægnin-
gen og eventuelle justeringer undervejs. Notatet 
forelægges Børne- og Skoleudvalget.

3.1.2 Sygefravær – daginstitutioner og dagpleje

Indsatsområdet er både en central og en decentral 
opgave.
  
Baggrund og formål

Økonomiudvalget besluttede i efteråret 2014, at 
medarbejdernes sygefravær skal nedbringes, så 
sygefraværet for alle overenskomstgrupper ligger 
under gennemsnittet for kommunerne i Region 
Hovedstaden. 

Formålet med at nedbringe sygefraværet er, at den 
øgede tilstedeværelse af pædagogisk personale 
kommer børnene til gode og medvirker til at skabe 
højkvalitet i dagtilbuddet.

Mål

Børneområdet skal i 2015 arbejde med:  
 Ì At nedbringe sygefraværet på dagområdet – fra 

6,2 % sygefravær i 2013 til maksimum 6,0 % i 
2015. Et fravær på 6 % svarer til ca. 22 årlige 
fraværsdage pr. medarbejder.

 Ì At Administrationen og Sundhedstjenesten fast-
holder deres lave fravær – 3,6 % sygefravær.

Børneområdet vil i 2015 have særligt fokus på:
 Ì At alle lokale MED og børnehuse på MEDmø-

de har et fast punkt på dagsordenen, hvor det 
aktuelle sygefravær og veje til at nedbringe det, 
drøftes og besluttes. Der tages udgangspunkt i 
de rapporter, børnehuset og institutionen mod-
tager.

 Ì At TR og arbejdsmiljørepræsentanter lokalt 
involveres i at nedbringe sygefraværet.

 Ì At Børneområdets OmrådeMED har sygefravæ-
ret på dagsordenen i hele perioden. OmrådeMED 
vil bl.a. have fokus på:  
a)  Fordelingen mellem korttids- og langtidsfra-
vær.  
b) Udviklingen i de forskellige medarbejdergrup-
peringers sygefravær.

 Ì At alle medarbejdere involveres i at nedbringe 
eget fravær

 Ì At APU projektets mange redskaber til højnelse 
af den sociale kapital og nedbringelse af stres-
sfaktorer sættes på dagsordenen igen

 Ì Organisering af arbejdet i børnehusene.

Succeskriterier

•	 at det lykkes at nedbringe sygefraværet på dag-
området til de 6,0 % ved udgangen af 2015.

•	 at det lykkes at fastholde det lave sygefravær i 
Sundhedstjenesten og Administrationen.

Evaluering

Børneområdets fravær vil blive evalueret i forbindel-
se med regnskab 2015 og fremgå af den kommende 
Kvalitetsrapport.
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3.1.3 Masterplanen – udrulning jf. planen

Indsatsområdet er både en decentral og en central 
opgave.

Baggrund og formål

Masterplanen på dagtilbudsområdet fungerer som 
et styringsredskab for de sammenlægninger, luk-
ninger, ny- og ombygninger og renoveringer af dag-
institutionernes bygninger, der skal tages stilling til 
hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen og 
kapacitetstilpasningen. Børneområdet skal i hen-
hold til Masterplanen hvert år fremlægge forslag 
til konkret udmøntning af de anlægsmidler, der er 
afsat til ombygninger og renoveringer med angivel-
se af, hvilke børnehuse der bør prioriteres.

I april 2014 godkendte Børne- og Skoleudvalget en 
årlig procesplan for revision af Masterplanen.

Mål
 Ì På baggrund af den gennemførte bygnings-

screening i 2014 skal der være udarbejdet for-
slag til renoveringer og ombygninger af blivende 
bygninger.

 Ì Der skal foreligge forslag til revision af Master-
plan til udarbejdelse af budget for 2016.

Succeskriterier
 Ì Der er udarbejdet baggrundsmateriale og for-

slag til Masterplansrevision til forelæggelse for 
BSU i august 2015. 

 Ì De lokale arbejdsgrupper er blevet inddraget i 
arbejdet, og har kommenteret forslaget.

 Ì Der er udarbejdet forslag til kapacitetstilpasning 
det kommende år 1. maj og forslag til Master-
plansrevision.

Tidsplan

Tidsplanen er fastsat af BSU`s beslutning om 
procesplanen. Den er i 2015 fremrykket for at sikre 
god tid til drøftelse i de lokale arbejdsgrupper, hvor 
bygningsscreeningen vil indgå som grundmateriale 
for første gang.

Evaluering

Det vil fremgå af Kvalitetsrapporten, hvordan revisi-
onen er gennemført samt resultaterne heraf.

3.2. Tidlig indsats og Forebyggelse   
 (TIFO)  
 – implementering af omlægningen 

Indsatsområdet er både decentralt og centralt.

Baggrund og formål

Tidlig indsats og Forebyggelse (TIFO) er en samar-
bejdsmodel, der er udviklet i Rudersdal Kommune. 
Den skal understøtte det tværfaglige arbejde, så der 
gives en tidlig og forebyggende indsats til børn og 
unge mellem 0-18 år.  

TIFO samarbejdsmodellen er introduceret for alle 
ledere på daginstitutionsområdet, skole/SFO områ-
det i oktober 2014. Modellen omhandler nye sam-
arbejdsformer og mødefora for daginstitutioner og 
fagpersoner fra Forebyggelse & Rådgivning; i TIFO 
kaldet hhv. 1. og 2. led. 
Der er udarbejdet en TIFO-guide, hvor al informa-
tion om modellen er beskrevet, sammen med de 
værktøjer, der er udarbejdet til at understøtte den 
tidlige indsats og forebyggelse. 

Da TIFO medfører nye tilgange, roller og funktioner 
for både 1. og 2. leds ansatte, er det vigtigt, at alle 
involverede kommitter sig til modellen og samarbej-
der herom.
I TIFO modellens mødefora er der indlagt mulighe-
der for drøftelse af samarbejde og opståede pro-
blemstillinger, og som leder har man ansvar for at 
benytte disse mødefora til udvikling af samarbejdet. 
 
Mål

Det overordnede mål med Tidlig indsats og Forebyg-
gelse er: 
At give børn og unge en tidlig og tværfaglig indsats, 
der understøtter deres udvikling, læring, trivsel og 
sundhed bedst muligt.

Dette gøres bl.a. via en helhedsorienteret og syste-
misk tilgang gennem: 

 Ì At kvalificere bekymringen i forhold til det enkel-
te barns eller unges situation med inddragelse 
af barnet/den unge, forældre samt relevante 
fagpersoner. 

 Ì At der arbejdes konsultativt i forhold til den pæ-
dagogiske og faglige praksis i dagtilbud/skole. 
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 Ì At tilstræbe, der bygges videre på allerede kendt 
viden, når barnet/den unge skifter daginstituti-
on/skole. 

 Ì At sikre, at samarbejdsstrukturen understøtter 
et tidligt tværfagligt koordineret sagsforløb 

 Ì At sørge for, der er klarhed om ledelsesansvar 
og rollefordeling. 

 Ì At sikre, der udpeges en tovholder i alle tidlige 
indsatsforløb. 

 Ì At pålægge, der udarbejdes en indsatsplan og 
foretages løbende opfølgning i alle tidlige ind-
satsforløb. 

 Ì At understøtte dagtilbud og skoler i deres arbej-
de med Tidlig indsats og Forebyggelse gennem 
nem og hurtig adgang til konsultativ støtte fra 
Forebyggelse og Rådgivning. 

Tidsplan

Implementering af TIFO er igangsat i efteråret 2014 i 
form af informationsmøder mv. 
Fra januar 2015 skal modellen implementeres lo-
kalt.
 
Evaluering

Evaluering af TIFO varetages af Forebyggelse og 
Rådgivning.

3.3. 0 til 18 års politikken

Indsatsområdet ligger både decentralt og centralt.

Baggrund og formål

Børne- og Skoleudvalget arbejder pt. med en fælles 
politik for 0 til 18 års området. Efter en omfattende 
og involverende proces forventer Børne- og Skole-
udvalget at færdiggøre forslag til 0 til 18 års politik 
i juni 2015. Herefter skal politikken omsættes i de 
berørte områder, herunder Børneområdet.

Formålet med at vedtage en fælles politik for det 
samlede 0 til 18 års område er, at kommunen skal 
opleves som en helhed, og politikken skal styrke 
sammenhængen i børnenes liv: sammenhæng 
mellem hjem og institution, mellem institutioner og 
mellem kommunens tiltag.

Da politikken først forventes endeligt vedtaget i 
sommer 2015 vil implementeringen i første omgang 

være et ledelsesprojekt, hvor administration og 
ledergrupper skal arbejde med at implementere den 
nye politik i forskellige materialer, kommende ind-
satsområder mv. Fra 2016 forventer Børneområdet 
at 0 til 18 års politikken skal indgå som fundament i 
i den pædagogiske planlægning og praksis.

Mål

At politikken omsættes til dagtilbudsområdets for-
skellige delpolitikker, projekter og indsatsområder
At politikken italesættes og implementeres i den 
pædagogiske praksis.
At indsatsområdet ” mål for pædagogisk kvalitet” er 
gennemført.

Tidsplan for dagtilbudsområdet

Institutionsrådet har temamøde den 21. januar 2015.

Forslaget gennemgås på Område MED den 21. janu-
ar 2015.

Forslaget til 0 til 18 års politik italesættes på leder-
seminar i maj 2015.

Implementering af politikken tages op på temamø-
der i områdeledergruppen og den selvejende leder-
gruppe fra efteråret 2015.

Evaluering

Implementeringen af politikken vil blive evalueret 
i Kvalitetsrapporten. Det vil ske ved at søge doku-
mentation frem, der kan belyse, hvordan og i hvor 
høj grad politikken er omsat til praksis.

3.4.  Projekt fælles pædagogiske  
 læreplansmål

Der skal arbejdes med projektet både centralt og 
decentralt

Baggrund og formål

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale forhold har godkendt et treårigt projekt, hvor 
Rudersdal Kommune har fælles pædagogiske lære-
plansmål for alle 0 til 5 års institutioner og dagple-
jen. Forsøgsgodkendelsen har virkning fra 1.august 
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2014 til 1. august 2017. Der skal fremsendes kopi af 
evalueringen, når forsøget er afsluttet.

Formålet med projektet er at opprioritere og effek-
tivisere arbejdet med målfastsættelse og målop-
fyldelse i forhold til udarbejdelse af pædagogiske 
læreplaner. Formålet med forsøget er i forlængelse 
heraf at styrke dialogen i styringskæden mellem 
forvaltning og dagtilbud samt frigøre ressourcer på 
institutionsniveau til det pædagogiske arbejde med 
børnene. Kommunen ønsker samtidig at undersøge, 
om fælles læreplansmål vil understøtte en højere 
pædagogisk kvalitet i alle børnehuse og sikre fokus 
på udmøntningen af læreplansmålene i den daglige 
praksis.

Mål

 Ì At sammenkæde 0 til 18 års politikkens langsig-
tede mål og målene i den fælles pædagogiske 
læreplan.

 Ì At skabe sammenhæng mellem målene i den 
pædagogiske læreplan og aktionslæringsmeto-
den.

 Ì At skabe sammenhæng mellem de langsigtede 
mål i 0 til 18 års politikken og de mål, der udta-
ges til at beskrive mål for pædagogisk kvalitet.

 Ì At undersøge om fælles pædagogiske mål un-
derstøtter en højere pædagogisk kvalitet.

 Ì At inddrage projektet i 4 Kommune samarbejdet.

Tidsplan

August 2014 til august 2017

Evaluering

Der er i samarbejde med EVA (Evalueringsinstitut-
tet) ved at blive udarbejdet evalueringsdesign for 
evalueringen af projektet.
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Hestkøb – områdelederens opsamlende vurdering

Hvilke læreplansmål og mål for indsatsområder er der i store træk arbejdet med og på hvilken måde er 
det sket?

Når der bruges begrebet  ”arbejdet med” er det udtryk for en  bevidst forholden sig til temaet/lære-
plansmålet  på møder for det pædagogiske personale, projekter , aktionslæringsforløb , ved deltagelse i 
udviklingsforløb for vuggestuepædagogerne på DPU,  ved deltagelse i forskningsprojektet  ”Fart på spro-
get”, uddannelsesforløb  i forhold til idrætscertificering, mv.

Evaluering er foregået ved dialog, på baggrund af forskellige dokumentationsmetoder( foto, praksisfortæl-
ling, observationer).

Når lederteamet i fællesskab har kigget på de fælles kommunale læreplansmål, er der ingen, vi ikke har 
arbejdet med, men ikke alle har været genstand for et særligt projekt eller særligt fokus. 

Nogle af målene opfyldes ved at være en del husenes rutiner og daglige praksis, årshjul og traditioner. 
Disse rutiner mv. kan løbende blive genstand for systematisk udvikling af den pædagogiske praksis ved at 
være temaer i aktionslæringsforløb eller på anden måde være genstand for dialog, refleksioner, beslutnin-
ger på pædagogiske møder 

Vi har i fire af de fem huse haft et udviklingsforløb på DPU omkring vuggestuepædagogik, der har udmøn-
tet sig i, at der i tre af husene har været arbejdet særligt med modtagelsen af børnene om morgen for at 
understøtte kerneopgaven.

4. Evaluering af pædagogiske læreplansmål 2013-2014

Som led i Børneområdets arbejde med at styrke 
kerneopgaven samt at forenkle dokumentations-
arbejdet, udarbejder områdeinstitutionerne og de 
selvejende institutioner en Pædagogisk plan, hvori 
de dokumenterer resultaterne af arbejdet med de 
kommunale mål. 

Alle områdeinstitutioner og dagplejen har afleveret 
en Pædagogisk plan for 2015- og 2016. De selvejen-
de institutioner undtaget en enkelt har ligeledes 
afleveret Pædagogiske planer for 2015- og 2016. 
Områdelederne og de selvejende ledere skal i den 
Pædagogiske plan udarbejde en kort opsamlende 
vurdering om sammenhængen mellem de kommu-

nale mål, læringsforståelsen og institutionens/om-
rådets praksis og perspektiver for næste periodes 
arbejde.

Disse opsamlende vurderinger vil indgå som evalu-
ering af institutionernes arbejde med de pædagogi-
ske læreplansmål. Forvaltningen har udarbejdet en 
samlet opsamling for de mindste selvejende institu-
tioner.
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Afspejles læringsforståelsen i praksis? Giv eventuelt nogle eksempler.

Læringsforståelsen afspejles i praksis og danner baggrund for måden, vi er sammen på, udvikler vores 
relationer på, vores møde med børnene og fokus på deres læring, trivsel, sundhed og udvikling.

Vi er optaget af: 

- Relationer mellem børn og mellem børn og voksne

- Børns egen aktive handling

- De voksnes opgave ved at gå foran, ved siden af og bagved 

- Meningsfuldhed og at tage udgangspunkt i det børnene er optagede af/eller bliver optaget af

- Dannelse af børnefælleskaber- og den voksnes betydning/rolle i dette

- Leg og de voksnes positionering i legen

- Indretning af læringsmiljøer; at arbejde i mindre grupper, de fysiske rammers betydning for den 
pædagogiske praksis

Eksempel 1)

Aktionslæringen har medført øget fokus på børns medindflydelse og deltagelse til samling – morgen bør-
nemøder, og hvordan børnene her kan få medindflydelse på egen hverdag. 

At de voksne tilbyder en meningsfuld ramme for børnene til samling/børnemøder – der er et formål med 
at samles. De lytter og hjælper børnene med at omsætte deres ideer til handlinger, der kan lade sig gøre: 
hvad vil man gerne lege, hvor vil man gerne hen, med hvem og hvornår.

At børnene er aktive, nysgerrige og eksperimenterende ift. at bruge iPad og de valgte apps. Glæden ved 
samarbejdet med børnene om at planlægge en tur, at gå bagved og ved siden af i processen.

Eksempel 2)

Vi arbejder alle systematisk med vores morgensamlinger og med bevidstheden om barnet muligheder for 
deltagelse, at se barnets begyndelser og arbejde med børns selvbestemmelse og medbestemmelse, som 
afspejler vores deltagelse i projektet ”Kritisk demokratisk børnehavedemokrati.” 

Et mål har været at arbejde med børnenes ”begyndelser”, som vi tænker som barnets muligheder for at 
handle i en given relation. Dette giver øvelse i at kunne bidrage med egne tanker, ideer og initiativer ind i en 
fælles sammenhæng, hvor andre kan og vil reagere på disse begyndelser. 

Vi sigter efter at udvikle barnets følelse af at kunne bidrage i et fællesskab. (Barnets begyndelser refererer 
til Jensen,A.S.2013) .

Børnene får øje på hinandens ressourcer og kompetencer, og vi hjælper med at koble det til andre sam-
menhænge, når vi opfordrer dem til at være opmærksomme og hjælpe hinanden og bruge børnefællesska-
bets ressourcer. Det skaber tryghed og ny læring.

Vi oplever, at ved at arbejde systematisk med netop disse pædagogiske tilbud, får vi en mulighed for at ar-
bejde med Educare begrebet ( Stig Brostrøm) i praksis. Vi viser, at vi tager ansvar i relationen til barnet og 
hele tiden signalerer nødvendigheden af at forbinde omsorg med målrettet pædagogik.
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Eksempel 3)
Nedskrivning af en projektbeskrivelse inden længerevarende projekter, hvor det fremgår, hvem der gør 
hvad, og hvad målet er med projektet. 

Desuden er det tydeligt, at det er vigtigt at dele børnene op i mindre grupper, og at disse grupper gerne må 
fastholdes over længere tid, da det giver børnene tryghed til at turde udfordre sig selv til at gøre nye ting, 

samt være mere nysgerrig og bedre opleve ting omkring dem.

Børnene får mulighed for fordybelse. De får også en følelse af at mestre flere ting selv pga. gentagelse/
genkendelighed. 

Børnene har en klar oplevelse af, hvordan naturen skifter, og at solen ikke altid skinner på stranden.

Projekt Stranden har kørt i 2 mdr., hvilket var en god længde. I forhold til teamet som helhed havde det 
været hensigtsmæssigt, at alle havde besøgt stranden indenfor samme uge.

”Science i børnehøjde”. ”Flere af eksperimenterne var tilrettelagt på en måde, så børnene ikke ville kunne 
få det ønskede resultat, med mindre de havde forstået ”teorien”, f.eks. vende sin plasticpose rigtigt i forhold 
til vinden; med kroppen kunne vise de rigtige poseringer til de rigtige vejrfænomener (leg med forskellige 
typer vejr, hvor børnene skulle illustrere vejret ud fra en ”vejrmelding” med deres krop).

Børnene lærte ud fra vimpels retning at kunne fange vinden i deres plastikposer eller se, hvilken vej vinden 
kom fra ved hjælp af at puste sæbebobler.

Vi lærte, at vinden var hurtigere end os ved at måle børnenes løbehastighed. De lærte, at temperaturen 
varierede i løbet af dagen, det blev f.eks. varmere. De konkrete mål i projektet lykkedes. 

Efterfølgende har børnene delt deres viden fra projektet i samlingerne og vist, at de har været i stand til at 
gengive, hvad de har lært og oplevet.

Didaktiske overvejelser kan føre til nye måder at udføre og understøtte sit pædagogiske arbejde på. Vi er 
ved at lave 2 film, et om et eksemplarisk sprogforløb og et om projekt modtagelse af børn om morgenen. 

Filmene vil også være gode eksempler på læringsforståelsens omsætning i praksis.

Hvilke samlede perspektiver giver vurderingen anledning til i forhold til næste periode?

I læringsforståelsen er der beskrevet: En central del af det pædagogiske personales arbejde er at lave mål-
rettet og systematisk iagttagelse og refleksion over børnenes læreprocesser og egne handlinger og positio-
ner i samspillet og konflikterne med og mellem børnene.

Aktionslæringsprojektet er en vej til dette. Vi har valgt at uddannelsesforløbet tages hus for hus. I 2015 
bliver Lyngborghave og Smørhullet færdige med deres forløb og Abildgården og Bistrup Have går i gang i 
sommeren 2015.

Abildgården bliver idrætscertificeret i 2015. Vi vil videndele i området, så vi alle kan profitere af Abildgår-
dens læring.

Bistrup Have har ikke i 2014 kunnet aflevere en pædagogisk plan. Der vil være et særlig ledelsesfokus på 
dette børnehus, så de bliver i stand til at arbejde målrettet i forhold til målfastsættelse og dokumentation i 
forhold til de fælles kommunale læreplansmål og ud fra den fælles læringsforståelse. 
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Det pædagogiske tilsyn, som alle huse har haft i efteråret 2014, afspejles i flere af de nye mål, der er sat. 

Området som helhed er optaget af:

- hvordan vi udvikler vores pædagogiske indsats på legepladsen

- hvordan vi organiserer og sikrer udnyttelsen af vores naturtilbud i Bistruphus

- viden, metoder og strategi i forhold til børn med anden etnisk baggrund end dansk, og et ikke alder-
svarende dansk. Hvordan 
får disse børn de bedst 
mulige forudsætninger for 
at lære dansk?

- køkultur - at vente, at give 
plads til andre, at udskyde 
behov, den omsorgsfulde 
børnegruppe, hvordan kan 
der arbejdes med det? 

- arbejdet med overgange 
fra en handling/aktivitet til 
en anden, hvad er bedste praksis ud fra et lærings og barneperspektiv?

- udrulning af I pad projektet, hvordan bruger vi mediet med og for børn? Brug af Pilegårdens erfarin-
ger

- Vi er et område, der arbejder fokuseret og udviklingsorienteret i forhold til ledelse og det pædagogi-
ske arbejde.

- Vi er optaget af børns læring og voksnes læring.

Birkehaven – områdelederens opsamlende vurdering

Hvilke læreplansmål og mål for indsatsområder er der i store træk arbejdet med og på hvilken måde er 
det sket?

Områdeinstitutionens huse har arbejdet med alle læreplanstemaer og indsatsområder i den forgangne pe-
riode. Særligt har sprog, inklusion og tværfagligt samarbejde, sociale kompetencer, sundhed i børnehøjde 
og natur og naturfænomener haft personalets fokus. 

Det ses tydeligt i opgørelserne over børnehusenes planlagte aktiviteter og oversigtsplanerne, at områdein-
stitutionens pædagogiske praksis har fokuseret på en udvikling af de inkluderende miljøer i børnehusene. 

Børnehusenes oversigtsplan fra perioden 2013- 2014 viser, at der har været et højt aktivitetsniveau. Over 
en tredjedel af de projekter/indsatser, som områdeinstitutionens børnehuse har arbejdet målrettet med, er 
som aktionslæringsforløb.
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Afspejles læringsforståelsen i praksis? Giv eventuelt nogle eksempler.

Evalueringerne af aktionslærings- og projektforløbene viser, at det pædagogiske personale er bevidst om 
den fagprofessionelle rolle som pædagog. En bevidsthed, der bevirker, at pædagogerne er reflekterende 
over og bevidste omkring deres positioner i børns læreprocesser. 

Særligt den reflekterende samtale, som finder sted som en del af aktionslæringsdidaktikken, og områ-
deinstitutionens ressourceteam, skærper og understøtter pædagogernes fokus på deres positionering ift. 
børnenes læring og inklusion i fællesskabet. 

Der ses et tydeligt mønster i målsætningerne og i aktionerne, hvor børnene er aktivt deltagende, 
udforskende og meningsskabende. En udforskning og deltagelse, der er tæt forbundet med børnenes 
oplevelse af flow. 

Hvilke samlede perspektiver giver vurderingen anledning til i forhold til næste periode?

Meta evalueringen viser, at der er en god overensstemmelse mellem børnehusenes målsætninger og de 
planlagte og gennemførte aktioner. Der ligger et fortsat potentiale ved at arbejde videre med de fastsatte 
aktioner for de enkelte huse.
 
Fokus i børnehusenes og områdets aktionsevalueringer og ved aktionslærings loopene ved de reflekteren-
de samtaler er lærings transfer og fælles læring frem for individuel læring. 
Meta evalueringen viste, at pædagogerne ikke umiddelbart overførte den viden, som de tilegnede sig, i et 
aktionslæringsforløb til den øvrige pædagogiske praksis. Fokus kommer til at være på understøttelsen af 
pædagogernes refleksioner om transfer – på hvilken læring de kan overføre til deres øvrige pædagogiske 
praksis. 

Meta evalueringen viste ligeledes, at personalegruppens øvrige pædagoger ikke umiddelbart profiterede 
eller lærte af den læring, som den enkelte pædagog opnåede ved deres aktionslæringsaktiviteter. I den 
kommende periode vil der være et ledelsesfokus på, hvordan individuel læring kan gøres til fælles læring, 
der afspejler sig i en ændret pædagogisk praksis for hele personalegruppen. 

Den ny Rudersdal aktionslærings didaktiske ramme, skal forankres ved et kontinuerligt arbejde med 
rammens indholdselementer. Særligt den reflekterende samtale og faciliteringen af denne er i fokus i den 
kommende periode.

Holte – områdelederens opsamlende vurdering

Hvilke læreplansmål og mål for indsatsområder er der i store træk arbejdet med og på hvilken måde er 
det sket?

Institutionerne har arbejdet meget bevidst med børnefællesskaber. Under dette emne ligger flere forskelli-
ge fokusområder. Anerkendende kommunikation, læringsmiljøer og synlige pædagogiske overvejelser.

Der er arbejdet med alle læreplanstemaerne og med især stor fokus på sundhed og bevægelse og med 
inklusion.
Området har to idrætsinstitutioner, som har implementeret idræt og bevægelse i dagligdagen. 
 



                        Kvalitetsrapport 2015 -2016   23

Husene har arbejdet tæt sammen med områdets inklusionspædagog. Dette samarbejde er baseret på 
arbejdet med SAL, som er en model, der synliggør, hvilke behov barnet har i den sociale kontekst. Inklusi-
onspædagogen går ind i hver stues pædagogiske arbejde og derefter reflekteres over forløbet med pæda-
gogen. Denne kan derefter arbejde videre med inklusionsarbejdet på stuen. 

Afspejles læringsforståelsen i praksis? Giv eventuelt nogle eksempler.

I evalueringsforløb drøfter det pædagogiske personale bl.a., hvilke fokuspunkter der skal arbejdes videre 
med. Dette viser, at det pædagogiske personale har en forståelse af deres pædagogiske arbejde, samt hvor 
de skaber udvikling for børnene. 

Forløbene viser, at det pædagogiske personale er bevidst om deres fagprofessionelle rolle. Når pædago-
gerne er reflekterende i børnenes læringsprocesser, bliver de også bevidste om, hvilken udvikling de skal 
skabe. 
Barnet føler sig set og hørt i et bevidst pædagogisk arbejde. 

Hvilke samlede perspektiver giver vurderingen anledning til i forhold til næste periode?

Området vil have særligt fokus på de personlige og sociale kompetencer ved at arbejde med temaet selv-
hjulpenhed.

Under dette tema vil forældrene blive inddraget under hele forløbet, da målet bl.a. er, at barnet kan se en 
sammenhæng i forventningerne til dem i børnehuset og i hjemmet. 

Alle børnehuse i området skal desuden uddannes og arbejde med IPad. Dette skal bruges som et pædago-
gisk værktøj i dagligdagen og styrke det daglige arbejde med dokumentation.

Inklusion vil ligeledes fortsat være et væsentligt tema, hvor det pædagogiske personale fortsætter samar-
bejdet med inklusionspædagogerne. Målet er, at der skal skabes et nyt rum med reflekterende team, det 
skal understøtte den fagprofessionelle rolle.

Forældrene har i hele 2014 været en del af et inklusionsforløb, hvor målet har været, at forældrene også ta-
ger ansvar for børnefællesskaberne i husene. Dette fælles forløb afsluttes i begyndelsen af 2015, hvorefter 
forældrerepræsentanterne skal arbejde videre med en plan for den gode velkomst i børnehuset.   

Husene vil fortsætte arbejdet med inklusion og børnefællesskaber. Målet er bl.a., at idrætsinstitutionerne 
vil have en inkluderende fokus i idrætsarbejdet for at sikre børns ret til fællesskaber.  

Børneområdets uddannelsesforløb om metoden aktionslæring og den didaktiske ramme skal implemente-
res i alle husenes pædagogiske arbejde i den kommende tid.

Skovkanten – områdelederens opsamlende vurdering

Hvilke læreplansmål og mål for indsatsområder er der i store træk arbejdet med og på hvilken måde er 
det sket?

I forhold til læreplansmål er der arbejdet ’hele vejen rundt’. Der er arbejdet såvel på husniveau som på 
områdeniveau med udvikling af praksis på baggrund af erfaringsopsamling i det enkelte hus, i området og 
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på børneområdets fælles indsatsområder. Læreplansmålene medtænkes i det pædagogisk tilrettelagte, i 
de daglige rutiner og understøttes i det spontant opståede / det børnekulturelle.

I indsatsområderne har der været særligt fokus på børns fællesskaber, inklusion, kerneopgaven, et godt og 
udviklende børneliv for ALLE børn. Etablering af en fælles inklusionskultur, hvor alle børn får mulighed for 
at deltage i et fællesskab, og hvor børn støttes og udfordres i at lære og udvikle sig og acceptere forskellig-
hed som en styrke.
Børns fællesskaber er i centrum for et øget forældresamarbejde med udgangspunkt i forældreråd og be-
styrelser. 

Der har været særligt fokus på sprogudviklende aktiviteter bl.a. gennem arbejdet med ’Fart på sproget’ og 
en deraf udledt øget indsats / inspiration. 
Skoleovergang har haft sit fokus med et projekt  ”På vej i skole – i naturen” for samtlige skolestartere i 2 
områder. Et projekt i samarbejde med vores naturvejleder og med udgangspunkt i vores fælles naturbog.

Sundhed har haft fokus i såvel idrætshuset som i andre huse, med temaer om kroppens opbygning, fysiske 
udfordringer og aktiviteter med høj og med lav puls og fokus på sund mad og madpakkens indhold.
Kroppen er blevet visualiseret med billeder og andre rekvisitter, som børnene selv har været med til at 
konstruere.

Børn og medielæring har haft særligt fokus.

Afspejles læringsforståelsen i praksis? Giv eventuelt nogle eksempler.

De kommunale læreplansmål og læringsforståelsen går hånd i hånd i den pædagogiske planlægning, i dag-
ligdagens rutiner og i understøttelse af børnefællesskaberne.

Pædagogerne har været på ”pædagogisk kulturrejse” i hinandens huse, hvor de har haft fokus på børnenes 
leg og fællesskaber. Det har medført skærpet fokus på, at pædagogen planlægger, organiserer og skaber 
muligheder for alle børns deltagelse i fællesskabet. 
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Flere af husene arbejder med visualisering, brug af piktogrammer, til strukturering af dagen for at skabe 
genkendelighed i hverdagens rutiner. Det erfares at være til glæde for hele børnegruppen.
Pædagogerne oplever, at samling i mindre grupper giver mere ro og mulighed for at målrette et emne, lige-
som det giver en bedre dynamik og mere taletid for den enkelte.

Dialogisk læsning som metode benyttes til at lære børn at spørge og modtage svar.
IPpad projektet i et af børnehusene har givet udsatte børn ny status i børnegruppen.  

I overgangsprojektet ”På vej i skole” skriver et hus: Børnene var hurtige til at føle tryghed ved nye børn og 
voksne, de skaber relationer, betegner nye børn som venner, tager initiativ til lege på tværs, og formidler 
venskaber mellem andre børn. Børnene viser empati for andre end de børn, de kender på forhånd, de udvi-
ser respekt og viser hjælpsomhed. Børn, der var alene fra ét børnehus, blev hurtigt inviteret ind i fællesska-
bet.

Et hus har arbejdet med et teaterprojekt for at styrke det enkelte barns mod til at deltage og for at lære 
børnene at se hinandens styrker, for at kunne hjælpe og støtte hinanden.
Et hus har indført hjælpevenner i børnegruppen, alle børn har en hjælpeven, og der arbejdes med ”fri for 
mobberi”. 

Et eksempel på konkret læring: Børnene kender til det særegne ved fugle: fjer og næb, de kan flyve, og de 
lægger æg. Børnene har lært om fuglenes udseende og anatomi ved at skulle tegne fugle, lave fugle og æg 
i ler og filt. Lave fuglebilleder af sne på træerne i skoven. Børnene kan omsætte et naturelement: en fugl 
eller æg til et ”kunstnerisk udtryk”.

Hvilke samlede perspektiver giver vurderingen anledning til i forhold til næste periode?

Der vil være et særligt fokus på aktionslæringsprojektet. For nuværende er der planlagt forløb med fokus 
på fællesarealer, på legepladskultur, på øget nærvær, selvhjulpenhed og rutiner. Konfliktløsning blandt 
børn og fokus på børne- og læringssyn.

Der er stor opmærksomhed på den sproglige udvikling ude i husene. Lederne oplyser, at der fortsat vil 
være fokus på visualisering, videreudvikling af ordkort og øget fokus på dialog med børn. 

Børns fællesskaber er fortsat i fokus som en videreførelse af vores inklusionsprojekt og i samarbejde med 
forældreråd og bestyrelser. Den pædagogiske videndeling husene imellem skal styrkes via ”pædagogisk 
kulturrejse” i området.

Der skal arbejdes med videndeling og faglig feedback i ledelsesteamet i forhold til at arbejde systematisk 
med mål og evaluering – aktionslæring. Formulering og kommunikation af pædagogik. Omorganisering af 
møder, implementering af monofaglig sparring og møder i pædagogiske team.
Der vil være tiltag i forhold til at styrke de pædagogfaglige og ledelsesmæssige kompetencer, videndeling 
og samarbejde i området. 
Vi har et udviklingsprojekt med oprettelse af et kulturhus, et billedkunstprojekt og et teaterprojekt.
Vores overgangsprojekt ”På vej i skole- i naturen” fortsætter og udvikles efter erfaringsudveksling og evalu-
ering, med henblik på at styrke det enkelte barns positive oplevelse af overgangen fra børnehave til skole.
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Bøllemosen – områdelederens opsamlende vurdering

Hvilke læreplansmål og mål for indsatsområder er der i store træk arbejdet med og på hvilken måde er 
det sket?

Alle børnehusene  har arbejdet bevidst med alle læreplanstemaer.
Der har været arbejdet med inklusion, fælle sprog projekt, overgang til skole, indretning af læringsmiljøer 
og sundhed i børnehøjde. 
Området har haft et sprogprojekt, som har betydet, at børnene har arbejdet med forskelige aktiviteter i eget 
børnehus, samt at de i løbet af året er mødtes på tværs af husene til fælles sprogarrangementer. 
Overgang til skole har ligeledes været et fælles projekt med udgangspunkt i ” ta selv bogen” og er blevet 
udført i samarbejde med Naturskolen. 

Eksempler på hvordan et af børnehusene har arbejdet med indretning af lege/læringsmiljøer: 
Et af børnehusene har indrettet deres 1.sal, så det giver mulighed for ro og fordybelse i legen ”rum i rum-
met”: læsekrog/hulebyggeri, konstruktions- og rollelege.
I forhold til at arbejde med inklusion og dermed de sociale kompetencer har et af børnehusene arbejdet 
med emnet: hvordan kommer jeg ind i legen – metoder til at styrke børnenes fokus på indholdet i legen, 
frem for hvem der deltager samt den voksnes rolle, som deltager i den proces. 

Vi har i området i forbindelse med inklusionsprojektet haft fokus på inddragelse af forældre i arbejdet med 
styrkelse af børnefællesskaber. 
Vi har taget udgangspunkt i forældrerådenes arbejde og gjort det til omdrejningspunkt for inddragelse af 
forældre.
Vi har bevidst arbejdet på, at de i de enkelte forældreråd skulle komme med forslag til, hvordan de som 
forældre kunne bidrage til børnefælleskabet. Forældrerådene har været samlet til 3 inspirationsaftener og 
er kommet med mange gode forslag, som i 2015 vil blive implementeret og videreudviklet.

Der har været arbejdet med begrebet hjælpeven som en del af sundhedsprojektet. Det har betydet, at bør-
nene er blevet meget optagede af, hvad en god ven er, og hvordan de indbyrdes kan hjælpe hinanden. Denne 
del af praksis er nu fuldt implementeret. 

Afspejles læringsforståelsen i praksis? Giv eventuelt nogle eksempler.

Læringsforståelsen bliver bragt i spil i mange dele af praksis gennem dagen; det sker både i planlagte akti-
viteter, rutinen og i det spontant opståede. 

Et eksempel fra et af børnehusene er, at de oplever, at børnene bliver mere selvhjulpne og hjælpsomme 
over for deres kammerater. Alle de små opgaver omkring måltidet mestrer de bedre, og børnene beder om 
hjælp, når det er nødvendigt.

Det samme er tilfældet, når børnene skal have tøj på i garderoben, hvor børnene selv prøver mere, og vi 
ser, det lykkes for dem.  

Et eksempel på, hvilken tænkning der ligger bag ved medarbejdernes møde med børnene: 
Vi tager udgangspunkt i de daglige rutiner. 
Vores mål er, at alle har ret til at blive mødt anerkendende, værdsættende, at blive set, hørt og forstået. 
Ifølge Berit Bae indebærer anerkendelse 4 punkter:
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Bekræftelse:     Jeg hører, hvad du siger og jeg ser, hvad du gør
Forståelse og indlevelse:  Jeg gør mit bedste for at sætte mig ind i, hvorfor  du handler, som du  
     gør
Åbenhed:           Jeg er parat til at følge din tankegang
Selvrefleksion og afgrænsethed:  Jeg adskiller det, som sker i mig fra det, som sker i dig.

Hvilke samlede perspektiver giver vurderingen anledning til i forhold til næste periode?

I 2015 vil flere af område Bøllemosens børnehuse have behov for at træne i at omsætte de pædagogiske 
lærerplansmål, omsætning til konkrete mål og handlinger til den pædagogiske praksis, evaluering og evt. 
ny praksis

Dagplejen – områdelederens opsamlende vurdering

Hvilke læreplansmål og mål for indsatsområder er der i store træk arbejdet med og på hvilken måde er 
det sket?

Dagplejen arbejder målrettet med alle læreplanstemaerne. Dette er blevet implementeret i alle grupperne 
gennem planlagte aktiviteter, hvorefter der er lavet dokumentation af forløbene.
Desuden har vi haft fokus på de kommunale indsatsområder inklusion og sundhed. 

Det pædagogiske arbejde med inklusion er sket i pædagogiske læringsmiljøer. I dette arbejde har vi arbej-
det med at sikre barnets ret til et socialt fællesskab og med fokus på den sociale relation.

Legestuegrupperne har arbejdet med sundhed i planlagte aktiviteter med temaer som musik og bevægelse 
og det gode måltid.

I dagplejernes grupper (7 grupper med 6-7 medarbejdere i hver) forberedes en fælles aktivitetsplan hvert 
halve år, og her inddrages læreplansmålene. Aktivitetsplanen dækker den ugentlige legestuedag. 
Vi afdækker spørgsmål som:
Hvad er målet med aktiviteten? Hvad vil vi have ud af denne? Hvilken gruppe børn deltager? Hvilke lære-
plansmål er i spil? Hvem er tovholder? mv. 

Vi skriver på Børneruden før og efter hver aktivitet, så forældrene bliver informeret om, hvad deres børn i 
øjeblikket også er optagede af på legestuedagene samt den faglige begrundelse for valg af emne. 

Afspejles læringsforståelsen i praksis? Giv eventuelt nogle eksempler.

I praksis arbejder vi med børnene i fokus. Det er eks. vigtigt, at børnene selv viser initiativ/interesse for at 
deltage i den planlagte aktivitet. 
Det er anerkendt, at børnene til en start deltager fra sidelinjen, hvor de kan føle, se og mærke efter, hvor-
når de er klar til at deltage. Den voksne skal i denne proces have fokus på, hvornår barnet er klar og herfra 
støtte og anerkende barnet i aktiviteten. 

At se det enkelte barn, der hvor barnet er i sin leg/udvikling og give barnet redskabet til at udvikle denne. 
Eks. barnet, der stiller bilerne op i række efter farve og/eller størrelse. At lade  børnene tage initiativ til en 
leg og tilføre legen en garage, give bilen benzin på mv. for at udvikle deres læring og deres sprog.
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Hvilke samlede perspektiver giver vurderingen anledning til i forhold til næste periode?

I forbindelse med de første uddannelsesforløb i aktionslæring, arbejder legestuegrupperne efter et fælles 
fokusområde, som pt. er ”Uro før spisetid”. Dette giver anledning til, at alle grupper kan arbejde med et 
fælles fokus og forståelse i forhold til læring.

Dagplejen vil i den kommende periode have stor fokus på den gode overgang til børnehaven. Der vil blive 
skabt et tæt samarbejde mellem de to parter. Der er allerede taget afsæt i processen, da vikarordningen i 
dagplejens sydlige del er planlagt til at flytte ind i institution Honningkrukken og Dronning- gård Børnehus 
fra januar 2015. I dette samarbejde sikrer vi bl.a. det optimale faglige pædagogiske fundament for en god 
børnehavestart.

Ruderen – områdelederens opsamlende vurdering

Hvilke læreplansmål og mål for indsatsområder er der i store træk arbejdet med og på hvilken måde er 
det sket?

Der er i alle huse arbejdet med læreplansmålene, således at personalet har fået målene omsat til konkre-
te (nye) initiativer og aktiviteter. Det samlede personale har fået målene til at give liv i husene og har haft 
fokus på børnefællesskaber og både barnets og børnenes trivsel og udvikling heri.

Afspejles læringsforståelsen i praksis? Giv eventuelt nogle eksempler.

Samlet vurderer jeg, at læringsforståelsen afspejles i husenes praksis. Husene har både fokus på børne-
fællesskaber og de enkelte børn, der indgår i og medskaber selvsamme. Samtidig er bevidstheden om de 
voksnes rolle, position og ansvar for det gode børnefællesskab høj, og personalet har inddraget forældre-
gruppen og italesat og iscenesat deres medansvar for gode læringsmiljøer og inkluderende børnefælles-

skaber. Evnen og viljen til refleksion og selvreflek-
sion er afgørende for at kunne holde en høj faglig 
profil med trivsel på kort og lang sigt for børn og 
personale.

Hvilke samlede perspektiver giver vurderingen 
anledning til i forhold til næste periode?

Vi kan samlet godt blive langt bedre til refleksion, 
systematisk målformulering og evaluering, for at 
skærpe vores didaktiske planlægning, evaluering 
og dokumentation.  Ruderens personale har dog et 
godt udgangspunkt for at videreudvikle pædagogik 
og didaktik ifm det igangværende og forestående 
aktionslæringsforløb på baggrund af velfungeren-
de huse med børn, forældre og personale i generel 
trivsel.
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Skovstjernen – lederens opsamlende vurdering

Hvilke læreplansmål og mål for indsatsområder er der i store træk arbejdet med og på hvilken måde er 
det sket?

Vi arbejder i det daglige med alle læreplansmål og begge indsatsområder. Vores daglige aktiviteter afspej-
ler både i vuggestuen og børnehaven alle læreplanstemaer. I børnehaven er der indført en stor tavle, som 
dagligt viser, hvilke aktiviteter der foregår, og hvem der er deltagere. 
Der er små fotos af både børn og voksne, samt pictogrammer med de forskellige aktiviteter. Tavlen giver 
mulighed for at forældre og personale kan have et dagligt overblik over, om alle læreplanstemaer er re-
præsenteret i aktiviteterne.

Vi har i 2014 deltaget i ”Medielærings-pilotprojekt” og har derigennem fået gode erfaringer med brug af 
iPads til understøtning af det daglige arbejde. Vi har lavet iBook, vendespil, optaget små film sammen med 
børnene og ladet børnene fotografere på legepladsen. Desuden har det givet os en lettere adgang til brug af 
Børneruden.

I 2014 har vi påbegyndt idrætscertificering, og vi har store forventninger til, at vi igennem denne uddannelse 
kan blive skarpere i vores beskrivelser af betydningen af bevægelse. Vi forventer også at få udviklet nogle 
flere voksen-igangsatte aktiviteter på legepladsen.

Afspejles læringsforståelsen i praksis? Giv eventuelt nogle eksempler.

Vi mener, at den kommunale læringsforståelse i høj grad afspejler sig i den daglige praksis i Skovstjernen.
Pædagogerne har en forståelse af læring som dynamisk proces, der finder sted hele tiden, og at det derfor 
er nødvendigt at have en pædagogisk planlægning af alle dele af dagen. F.eks. planlægges måltiderne ud 
fra vores pædagogiske principper. 

Børnene opfordres til at hjælpe hinanden, pædagogerne sørger for, at der er en god stemning ved bordene 
og en ligeværdig dialog under måltidet, lige som børnenes præferencer for forskellige madvarer respekte-
res. I praksis giver det meget få konflikter under måltiderne og meget lidt kræsenhed blandt børnene.

Hvilke samlede perspektiver giver vurderingen anledning til i forhold til næste periode?

Vi vil arbejde videre med idrætscertificeringen i 2015, og ved afslutningen forventer vi at have udarbejdet en 
”bevægelsespolitik”
Vi vil også arbejde videre med vores brug af iPads, som et brugbart pædagogisk redskab i det daglige arbej-
de.

Inklusion vil også fremover være et væsentligt tema, som vi vil samarbejde med inklusionspædagogerne 
og andre eksterne fagpersoner om. Vi vil fortsat arbejde med inddragelse af forældrene i vedligeholdelse af 
fællesskabet i Skovstjernen.

Vi ser frem til det strukturerede evalueringsarbejde med brug af aktionslæring og forventer at blive bedre 
til at dokumentere det pædagogiske udviklingsarbejde, der løbende foregår i vores børnehus.
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Honningkrukken – lederens opsamlende vurdering

Hvilke læreplansmål og mål for indsatsområder er der i store træk arbejdet med og på hvilken måde er 
det sket?

Der er arbejdet med alle læreplansmål, både i planlagte pædagogiske aktiviteter, hvor børnene indgår i 
læringsmiljøer med fokus på naturoplevelser, musik og bevægelse, sproglig opmærksomhed, i det kreative 
værksted, hvor den voksne går foran.

I planlagte børnemøder, hvor den voksne faciliterer rammen for dialog imellem børnene og både børn og 
voksne er medskabere af inkluderende fællesskaber.  

Der er arbejdet med alle læreplansmål i spontant opståede situationer, f.eks. når børnene starter en leg 
måske inspireret af en planlagt aktivitet, og den voksne går bagved, støtter og opmuntrer legen, og griber 
børnenes ideer og skaber nye muligheder i legen.

I rutinerne, hvor den voksne går ved siden af, støtter barnet i at kunne selv, i at barnet oplever succes, 
og at barnet oplever sig som en del af et fællesskab. F.eks., under måltidet, hvor den voksne er den gode 
rollemodel, hvor man nyder samværet omkring maden, kommunikerer om hvad det er, man spiser. Eller i 
garderoben, hvor voksne støtter barnet i at tage tøj på, og hjælper barnet med at vente på tur gennem kom-
munikation og kropssprog.  

Afspejles læringsforståelsen i praksis? Giv eventuelt nogle eksempler.

”I denne uge har vi leget ”æskeleg”, hvor vi bruger vores fantasi og leger trolde, der elsker at spille musik. 
De bor i deres æske i skoven, og det er spændende, hvilke oplevelser der venter her...
Vi har lavet vores egen historie; ”Historien om musiktroldene i skoven”, og børnene har tegnet trolde til 
historien mm., som I kan se/læse ved indgangen.
Børnenes indlevelse og fantasi styrkes samt deres sproglige, motoriske og sociale kompetence støttes.”

”Vi legede ”flyvende tæpper”, og besøgte forskellige lande, bl.a. Grønland og Afrika. Vi havde mulighed for 
at bruge flere af stuerne, og på den måde var vi ”vidt omkring” og på opdagelse, fx så vi giraffer, zebraer, 
løver, sommerfugle - og vi synger relevante sange til. Undervejs i legen bruges børnenes ideer, som er 
vigtige at inddrage, fordi børnene føler sig som en del af fællesskabet og forstået. Det er derfor altid spæn-
dende, hvad vi skal opleve.
Vi afsluttede med at tale om, hvad vi har oplevet, og til sidst tegnede vi og foldede flyvemaskiner. Under 
aktiviteten er børnenes fantasi/kreative, motoriske og sociale udvikling blevet støttet.”

Sarah på 2 år er med en voksen ude at hente formiddagsvogn. Det er en fast rutine, at børnene på skift er 
med ude at hente vognen til formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Børnene sætter krus og taller-
kener på vognen.
Sarah vælger selv, at alle10 krus skal være lilla. Hun finder selv de lilla krus, og for at få krus nok må hun 
åbne 2 skuffer.
Her lærer Sarah at tælle, om farver, og hun udfordrer sig selv ved at åbne flere skuffer og hendes motorik 
og logiske sans udvikles. 
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Hvilke samlede perspektiver giver vurderingen anledning til i forhold til næste periode?

Vi skal udvikle pædagogikken i dagligdagen og hele tiden have et øje for kerneopgaven. 
Gennem Aktionslæringsmetoden kan vi udvikle praksis løbende. 

Vi skal udvikle de fysiske rammer. Vi har overtaget det sidste hus og har nu ”rum” nok til at danne de fysi-
ske læringsmiljøer. 

Vi skal have opmærksomhed på, at vi et samlet børnehus, hvor den røde tråd i pædagogikken går fra helt 
lille barn til skolebarn.  

Øvrige selvejende - forvaltningens opsamlende vurdering 
Myretuen,  Vedbæk Børnehus, Sct� Georgs Gårdens Vgst�, Nærum Menighedsbørnehave og   
Skyttebjerg�

Hvilke læreplansmål og mål for indsatsområder er der i store træk arbejdet med og på hvilken måde er 
det sket?

Der gives samlet udtryk for, at der i den pædagogiske praksis arbejdes med alle læreplanstemaer hen over 
året. Vægtningen er forskellig. Der gives udtryk for, at der hele tiden er fokus på læreplansmål om alsidig 
personlig udvikling samt sociale kompetencer, og at der fokuseres mere periodevis på de øvrige lære-
plansmål, når der tilrettelægges forløb og projekter.   

Et af husene har haft særlig fokus på sprog og tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde, da de har del-
taget i forskningsprojektet ” Fart på Sproget”.
I et andet hus har de har de brugt IPAD til at understøtte læreplansmålene.

Der har været arbejdet med begge indsatsområder i børnehusene. Især har der været fokus på arbejdet 
med fællesskab og inklusion. I flere huse gives udtryk for, at der er arbejdet i forløb, hvor begge indsatsom-
råder har indgået.  

Især har der været fokus på arbejdet med fællesskab og inklusion. Der har i de fleste af børnehusene være 
fokus på strukturering af hverdagen, herunder organisering af børnene i mindre grupper.  

Afspejles læringsforståelsen i praksis? Giv eventuelt nogle eksempler.

Ja. Alle institutioner beskriver, at læringsforståelsen afspejles i praksis, og giver forskellige eksempler 
herpå.

1) Ved hver dag at etablere små læringsrum, hvor børnene både kan lære af den voksne og de andre børn. 
Dette gøres helt struktureret ved at være facilitator i visse dele af dagen, hvor personalet deler dem op, 
sætter rammer og guidelines.

2) Ved struktureret at lave børneevalueringer via skemaer, hvor børnene individuelt bliver vurderet ift. at 
guide sig selv, blive hjulpet og holde fokus på de udfordringer det enkelte barn har. Dette gøres via Matrix 
skemaer en gang om måneden.
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3) Man kan se læringsforståelsen afspejle sig i praksis i den måde, vi har indrettet læringsmiljøer i institu-
tionen. Alt legetøj, legemiljøer er i børnehøjde, og møbler er fleksible så vi kan indrette os efter børnenes 
behov. 

4) I fokus på selvhjulpenhed ved fx måltiderne, bleskift og af og påklædning.  Børnene får dagligt mulighed 
for at øse, hælde og smøre. De deltager i borddækning på forskellig vis og mindre opgaver, som at hente 
mælken og bære hagesmække ud. 

5) Hverdagen struktureres, så det sikres, at personalet går foran, ved siden af, og bagved børnene i læ-
ringssituationer. Fx. de planlagte aktiviteter i årshjulet, og fordelingen i legemiljøerne om morgenen og igen 
om eftermiddagene samt i rutiner

6) Børnene er blevet delt mere op i mindre grupper.
Der bliver arbejdet tæt sammen mellem vuggestue og børnehave grupperne. De største vuggestuebørn og 
de mindste børnehavebørn laver emner sammen fast en gang om ugen.

7) Personalet forsøger at være nysgerrige og begejstrede sammen med børnene. Når de er det, kan en en-
kelt situation udvikle sig til et helt lille tema. For eksempel har vi mange snegle og andet kryb på legeplad-
sen, og børn som er interesseret i kryb. Så hele sommeren har vi fundet dyr sammen, haft terrarier som de 
blev puttet i og brugt naturbøger, så vi kunne finde navnet på de dyr, vi ikke kendte.

Hvilke samlede perspektiver giver vurderingen anledning til i forhold til næste periode?

Det fremgår af ledernes samlende vurderinger, at der i husene er fokus på udvikling af deres pædagogiske 
praksis.

Flere nævner, at de har anvendt aktionslæringsmodellen som metode hertil, og at arbejdet med den skal 
intensiveres de kommende år.
Det påpeges, at der ligger en forsat ledelsesopgave i at sikre at der skabes tid, plads og rum til at fordybe 
sig, samle viden, data og evaluere de enkelte tiltag.  

Et andet perspektiv vil være fortsat at fastholde fokus på, hvad der er kerneopgaven.  

Husene nævner, at de i den næste periode vil arbejde med at have fokus på og arbejde med aktionslærings-
forløb i forhold til bl.a.:
a) eftermiddage - hvordan kan deri skabes bedre mulighed for relations dannelse og læring i eftermid-
dags-timerne?

 b) faglig udvikling og vidensdeling - en  ny mødestruktur ønskes afprøvet. For at skabe tid til dokumenta-
tion, udvikling, møder, forberedelse m.m., rammesættes faglig tid mellem 12 og 14. Forskellige redskaber 
skal bruges til at sikre refleksion, fx. reflekterende samtaler i teams, praksisfortæl-linger og små cases.  

c) at styrke arbejdet med evaluering og planlægning

d) som leder at have meget mere fokus på, at vuggestuen også får arbejdet målrettet med læreplansmåle-
ne.
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Resultater - Hestkøb
Eksempel fra Lyngborghave

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

VG/ Der er dannet en fællerumsgruppe, som består af børn (2½-3årige) og voksne fra de to teams. Denne 
gruppe er med til at understøtte de ældste børn i vuggestuens udvikling i forhold til at blive helt selvhjulp-
ne, samt sikre en god start i børnehaven.

BH /  at der under børnemøderne benyttes konkreter i form af billeder 
 at det er implementeret, at alle børn har faste pladser
 at kommunikative værktøjer fra ”mobbe projektet” benyttes af personalet  i hverdagen

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

VG +BH. Børnene mestrer flere ting selv og føler, der er tid til dem. Børnene danner venskaber/børnefæl-
lesskaber på tværs af de to teams, og dette letter overgangen fra vuggestuen til børnehaven til skole – der 
er flere kendte ansigter, hvilket giver tryghed. Børnene er vant til at deltage i bestemte aktiviteter på be-
stemte dage.

 5. Evaluering af fælles indsatsområder fra 
institutionerne i de pædagogiske planer 2013 - 2014

Institutionerne har i deres Pædagogiske plan be-
skrevet, hvordan de har omsat de kommunale mål 
fra de to fælles indsatsområder. Resultaterne herfra 
beskrives efterfølgende.

5.1. Sundhed i børnehøjde

Kommunale mål

Målet søges opfyldt ved, at børnehusene har indført 
mål for arbejdet med forskellige perspektiver på det 
brede sundhedsbegreb i forhold til trivsel, mental 
sundhed, glæde, leg og bevægelse.

Mål

 Ì At arbejde med og have kendskab til børnefæl-
lesskabets betydning for trivsel og sundhed.

 Ì At der er udbredt kendskab til metoder, der kan 
anvendes i forbindelse med et styrket børnefæl-
lesskab.

 Ì At den voksenpædagogiske kerneopgave har et 
styrket fokus på fællesskabets betydning for et 
børneliv med trivsel og glæde.

 Ì At få skærpet bevidsthed om, at et godt sund-
hedsfremmende miljø og inklusion er ”forbund-
ne kar”.
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c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Hvis børnene skal kunne nå at danne venskaber imellem de to teams, skal de være sammen i mindst 2 mdr. 
Som eksempel kan nævnes samarbejdet omkring børnene på tværs af Team Marken, Team Engen, Team 
Skoven og Team Stranden giver børnene en god overgang og start i børnehaven.  
Derudover er personalet mere bevidste omkring vigtigheden af rutiner og udviklingen af disse.

Resultater - Birkehaven

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Flere børnehuse har implementeret faste bevægelsesaktiviteter med fokus på, at børnene opnår større 
selvindsigt, selvværd og glæde ved fællesskabet omkring bevægelsesaktiviteterne.

Flere børnehuse har indført børnemøder, hvor børnenes medbestemmelse og demokratiforståelse er i fo-
kus. Børnemøder, hvor alle børn bidrager aktivt i dialogen samt beslutningsprocessen omkring kommende 
aktiviteter. 

Flere børnehuse har arbejdet med skrotværkstedsaktiviteter, og efterfølgende implementeret aktiviteten 
som en fast bestanddel af de pædagogiske praksis. Skrotværkstedsaktiviteten danner rammen om et kre-
ativt fælles tredje for børnegruppen, hvor de konstruerer i et ’konstruktions magtfrit rum’. Et rum uden en 
fast definition af, hvad der er det gode produkt. 

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Børnene lærte i bevægelsesaktiviteterne, ud over et større kendskab til egen krop, at fællesskabet havde 
en betydning for den individuelle sundhed. Børnene lærte at egen deltagelse skabte egne sansninger og 
glæde, samt styrkede deres egen sundhed. 

Ved børnemøderne lærte børnene, at der kan være mange perspektiver/holdninger ud over deres egne. 
Børnene lærte at udvikle nye holdninger og beslutninger i fællesskab med den øvrige børnegruppe.
 
Endvidere lærte børnene, at deres mening har betydning, og at deres tanker og ideer kan påvirke fælleska-
bet til nye aktiviteter/handlinger. Derigennem oplevede børnene, at de som individer er betydningsfulde for 
fællesskabet. 

Ved værkstedsaktiviteterne lærte børnene værdien af at være samlet omkring et fælles tredje i et fælles-
skab med andre børn. De lærte, at deres bidrag til aktiviteten blev mødt og taget imod af fællesskabet. 

Herudover lærte børnene i den kreative proces omkring skrotværkstedet, at der ingen forkerte bud var i 
konstruktionslegen. Særligt flere børn i udsatte positioner oplevede sig deltagende i en ligeværdig proces, 
hvor deres kreative bud var medvirkende til at skabe et socialt fællesskab omkring aktiviteten.
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c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

 Ì Personalet lærte, at fællesskabet i børnegruppen er betydningsfuldt ift. den individuelle sundhed. 
 Ì Personalet lærte, at rammerne for fællesskaberne har betydning for den individuelle sundhed. 
 Ì Personalet lærte, at det i opstarten af processen/aktiviteterne er vigtigt, at de voksne går forrest. 
 Ì Personalet lærte, at personlige præferencer både kan være en fordel og en hæmsko. 
 Ì Personale lærte, at der er en god drivkraft i passion, der kan komme børnene til gode. 
 Ì Personalet lærte at skabe en balance mellem børnenes demokratiske input og personalets introduce-

ring/instruering. 

Resultater - Holte

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

1) ”Ven for en dag” er planlagt og rammerne er lagt for forløbet. Børn og voksne er delt op i grupper på 
tværs af huset, så både vuggestuebørn og voksne er i gruppe med børnehavebørn og voksne. 

2) Personalet i Holte området har alle på hus niveau lært og afprøvet metoder, som styrker børnefælles-
skabet i samarbejde med inklusionspædagogen. Vi praktiserer dagligt at benævne barnet/gruppen, itale-
sætte det der foregår, sætte ord på de følelser og handlinger, der sker i fællesskabet. 

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Da ” ven for en dag” er så nyt et tiltag, har vi endnu ikke de store erfaringer med læring. Vi kan dog se, at 
børnehavebørnene allerede nu oplever et stort ansvar og glæde ved at hjælpe deres lille nye ven. Børnene 
lærer at hjælpe, vise hensyn, trøste, holde i hånd og evt. tage del i skiftning, og når ”vennen” skal puttes. 
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c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Personalet lærer noget om de børn, de ikke normalt er omgivet af, de lærer at planlægge en idrætsaktivi-
tet, som tilgodeser de små børn og de store børn. De lærer at samarbejde på tværs i huset med kollegaer, 
de normalt ikke arbejder tæt med. 

Resultater - Skovkanten
Eksempel fra Ravneholm Skovbørnehave

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Banerne er en aktivitet, som Ravneholm bruger meget. De bygger selv banerne. Banerne bygges ofte, da de 
er meget attraktive for børnene. 

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Børnene lærer om samarbejde og have tillid til hinanden. De samarbejder to og to og skiftes til at føre (når 
den ene har bind for øjnene) ved at guide kammeraten gennem banen både verbalt og ved at holde i hån-
den. Børnene oplever en tryghed ved at blive ført af en kammerat. 

De hjælper hinanden og opmuntrer hinanden, når noget er svært. De skal afstemme deres tempo efter 
hinanden, da de hele tiden har en cykelslange eller snor, de holder i, når de f.eks. kravler over en rebstige 
eller kravler op ad stejle skrænter. De prøver begge roller både at blive ført og være den, der fører. 

Børnene oplever, at de kan have tillid til hinanden. En enkelt bliver bange og vil ikke have bind for øjnene. 
Barnet kan sige fra, når noget bliver for grænseoverskridende, og børnene bytter så meget selvfølgeligt 
roller og fortsætter banen. 
Børnene giver udtryk for, at det er mega sjovt. Børnene oplever, at pædagogen er der, hvis noget bliver for 
svært. 

c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Pædagogens rolle i denne samarbejdsopgave er at være på sidelinjen. At være observerende og kun støtte, 
hvis begge børnene synes, det er svært. At opmuntre børnene til at prøve noget, de er lidt usikre overfor, 
om de kan gennem en anerkendende guidning eller bare ved en beroligende hånd. 

Vi får bekræftet, at når opgaven bliver stillet på denne måde kan børnene meget mere selv, end hvis de 
havde skullet klare banen alene.

Resultater - Bøllemosen

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Hjælpevenner er implementeret.
Fokus på selvhjulpenhed ved flere og flere af daglige gøremål.
En stor del af denne indsats omhandler kerneopgaven og rumlige børnefællesskaber. 
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b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Børnene er meget optagede af deres hjælpeven, at de selv kan gøremål, de før bad om hjælp til og/eller 
hjælper hinanden for eget initiativ. 

c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Pædagogerne havde kenskab til didaktiske metoder og viden om børns udvikling. Dog er der nu sket større 
forståelse for disse metoder.
Aktivt deltagende voksne ser sig selv som rollemodeller.
Pædagogerne arbejder mere målrettet i forhold til sensitive børn, herunder indretning af læringsrummene.

Resultater - Dagplejen

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

 Ì Kontinuerlige samlinger 
 Ì Nu fordeler de voksne sig bevidst på legepladsen i forhold til de motoriske udfoldelser
 Ì Brug af kort med billeder af madprodukter.

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

 Ì Skabt viden omkring krop og bevægelse 
 Ì Skabt læring ift. aktiviteterne på legepladsen 
 Ì Vi taler om maden ved måltiderne. 

c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

 Ì Genkendelighed i aktiviteten skaber tryghed og glæde 
 Ì De voksne fordeler sig på hele legepladsen og agerer rollemodeller
 Ì Erfaringen er, at kortene ikke bliver brugt. 

Resultater - Ruderen

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Motionsløb som ny aktivitet, rytmik i mindre grupper, flere bålaktiviteter, hvor børnenes medinddragelse 
har fået øget fokus, voksenstyrede pædagogiske idrætslege på legepladsen, og i den omkringliggende natur

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Motionsløb: Styrke, udholdenhed og fællesskab. Vi vil undersøge, om børnene får mere ro til efterfølgende 
fordybelse, når kroppen udfordres. Er oprindeligt udsprunget af nogle børns behov for løb og fart på, og 
forsøgsvis ’sat i system’ efterfølgende. Skal evalueres i 2015 og indgår i aktionslæringsforløb. 



38     Kvalitetsrapport 2015 - 2016

Bål: Større kendskab til råvarer og måltidets tilblivelse over bål. Voksenstyrede, pædagogiske idrætslege: 
udvidet legeberedskab og ideer til børnenes egne lege

c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Øget fokus på sammenhængen mellem den fysiske og mentale trivsel og en differentieret tilgang til børne-
gruppen og betydningen ift. inklusion. Jf. gå foran, ved siden af og bagved børnene

Resultater - Skovstjernen

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

1) Bestyrelsen har iværksat og gennemført en ”hilse-kampagne”, som gik ud på, at alle forældre blev 
gjort opmærksom på, at vi har en forventning om, at vi hilser på dem, vi møder på vores vej i og omkring 
Skovstjernen.
Vi har ændret vores sommerfest, så hver enkelt stues børn, personale og forældre spiste sammen for sene-
re at mødes omkring fælles aktiviteter på legepladsen.

2) Børnene er inddelt i faste fødselsdagsgrupper, således at de enkelte børn inviterer alle børn i sin fød-
selsdagsgruppe. Forældrene kan enten vælge, at barnet holder sin fødselsdag i Skovstjernen eller invitere 
gruppen hjem. Hvis børnene inviteres hjem, kommer en af forældre for at følges med gruppen hjem til 
familien. Forældrene skal overholde Skovstjernens kostpolitik, når de vælger servering.
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Vi opfordrer forældrene til at invitere barnets fødselsdagsgruppe, selv om de holder barnets fødselsdag 
uden personalets medvirken. Det er altid stort for et barn at holde fødselsdag, og noget der bliver snakket 
om i børnegruppen i lang tid før og efter. Hvis det ikke er voksne, der aktivt vælger gæsterne, opstår der 
nemt eksklusion af enkelte børn.

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

1) Vi formoder, at børnene trives bedre og føler sig som deltagere i et fællesskab, ved at forældrene bakker 
op omkring dette

2) Vi mener, at børnene har lært at tage medansvar for hinanden og udvikler en større rummelighed over 
for kammeraterne.

c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

1) Personalet har fået et skarpere blik for, at ikke alle børn og forældre uden hjælp bliver medlemmer af 
fællesskabet, og at vi har et stort ansvar for at sikre sammenhængskraften i fællesskabet. Vi skal arbejde 
videre med at skabe mindre fællesskaber i det store fællesskab uden at gøre stuerne til små selvstændige 
institutioner

2) Personalet er blevet bekræftet i betydningen af at være rummelige og respektfulde rollemodeller.

Resultater - Honningkrukken

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

 Ì Aldersopdeling af børn i læringsmiljøerne
 Ì Børnene er i faste grupper i læringsmiljøerne, de voksne har faste aktiviteter
 Ì Vuggestuen indgår i læringsmiljøerne i forbindelse med overgang til mellemgrupperne
 Ì Pædagogerne laver iagttagelser af børnenes venskaber, og understøtter dem, disse iagttagelser bruges 

ved forældresamtalerne, hvor pædagogerne både opfordrer forældrene til at lave legeaftaler og hjælper 
med at skabe relationerne mellem forældrene

 Ì Et mere fokuseret samarbejde med omkringliggende skoler, hvor de ældste børn har indgået i aktivite-
ter med andre nuværende og kommende skolebørn 

 Ì ”gangvoksen” om eftermiddagen i mellemgrupperne

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

 Ì Børnene i vuggestuen oplever en mere glidende overgang til mellemgrupperne, når de indgår i lærings-
miljøerne 

 Ì Børnene oplever, at de er en del af et børnefællesskab, og der skabes mulighed for, at de danner re-
lationer til andre jævnaldrende børn, når de bliver inddelt i små faste grupper med få voksne og faste 
aktiviteter

 Ì Børnene oplever, at der er voksne, som understøtter og tager ansvar for deres venskaber, og det gør 
dem trygge
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c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

 Ì Personalet får indsigt i det pædagogiske arbejde på tværs af aldersgrupper på flere niveauer
 Ì Igennem iagttagelser af børnenes venskaber, styrkes personalets fokus på børnenes trivsel og på ker-

neopgaven; at skabe relationerne

Resultater - øvrige selvejende, forvaltningens opsamling
Myretuen, Vedbæk Børnehus, Sct� Georgs Gårdens Vgst�, Nærum Menighedsbørnehave og  
Skyttebjerg�

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Der er i flere huse gennemført aktiviteter med fokus på det sunde varierede måltid. Der er bl.a. opsat en 
tavle, der viser inspiration til gode varierede og sunde madpakker. Der er afholdt måltidsdage, hvor børne-
ne har deltaget i tilberedning af maden. I et hus er måltidskulturen blevet bevidstgjort og styrket hos børn, 
forældre og personale.

Der er i flere huse arbejdet med at ændre organiseringen af det pædagogiske arbejde. I et hus har de sam-
menlagt fire stuer til to teams. I et andet hus har de tilrettelagt fælles aktiviteter for de største vuggestue-
børn og de mindste børnehavebørn en gang ugentligt.  
 
Et hus har anskaffet en førstehjælpskuffert til børnene. De øver en gang ugentligt i, hvordan man udøver 
førstehjælp, samt har generelt fokus på hjælpsomhed og det gode kammeratskab.

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Børnene er blevet mere nysgerrige, åbne og forandringsparate overfor nye ting og nye smagsoplevelser. De 
udviser glæde ved faste måltidsrammer, ritualer og etik omkring måltidet.

Arbejdet med børnene i mindre grupper har medført bedre relationer og færre konflikter blandt børnene. 
Børnene får et bedre udbytte både af de planlagte aktiviteter samt i hverdagens rutiner, da den voksne er 
mere nærværende og har bedre mulighed for at målrette læring og observationer efter børnegruppens 
behov. 
Samarbejdet på tværs af vuggestue og børnehavegrupper har medført en glidende overgang og nye oplevel-
ser af venskaber for børnene.
Børnene har fået øget bevidsthed om, hvad det betyder at være en god kammerat. De udviser større op-
mærksomhed på hinanden og påtaler overfor hinanden, om de er gode eller dårlige kammerater. 

c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Personalet har opnået en større faglighed, flere redskaber til vidensdeling samt nærvær og fordybelse. 

De har erfaret, at de opnår gode resultater ved at arbejde målbevist med et tema, at børnene mestrer 
meget mere end personalet troede de kunne, samt at personalet har fået mere tid, når børnene hjælper 
hinanden.
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Resultater - Hestkøb
Eksempel fra Pilegården

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

VUG+BH: Øget anvendelse af Inklusionsindsatsplaner som redskab til at sikre indsats for både barn og 
kontekst. 
VUG: Dannelse af nye relationer til personalet i børnehaven gøres tydelig med billeder af de voksne, som 
hænger der, hvor barnet f.eks. spiser frokost, og man samtaler om dem.
BH: Organisering af samling, børn medinddrages og har ansvar på skift.

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Individ: Øget tillid til de nære voksne og jævnaldrende, at den tilegnede sproglige kommunikation skaber 
bedre relationer. Gruppe: Øget tolerance og accept, at bede om hjælp hos en voksen  

c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

At god udvikling hos et barn kan opnås ved samarbejde, tålmodighed, disciplin (rutiner) og rette ressourcer, 
(inklusionspædagog og ved at afsætte mødetid til refleksion og forældresamarbejde). At et barns adfærd og 
de voksnes håndtering igangsætter/vedligeholder adfærdsmønstre i en børnegruppe på godt og ondt.                         

Personalet oplever til stadighed, at det ikke altid er selve temaet, der er det vigtigste, men altid den voks-
nes engagement og nærvær i samspillet med børnene, der gør den store forskel for, om det har været en 
god eller mindre god proces.

5.2. Inklusion

Her beskrives hvilke aktiviteter og metoder der er 
velegnede til at inkludere børn med særlige behov, 
da de som udgangspunkt ikke skal udskilles fra 
resten af børnegruppen (jf. vejledningen til Dagtil-
budsloven)

Kommunale mål

Målet er at afprøve en række pædagogiske meto-
der for at skabe praksisviden til det fælles dagtil-
budsområde ud fra temaerne i den gode inklusion/

fællesskabernes betydning, organisation, viden og 
faglighed, ressourcer og forældresamarbejde. 

Alle institutioner skal beskrive et inklusionsprojekt. 
De selvejende institutioner skal indgå i samarbejder 
om projekterne.
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Resultater - Birkehaven

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Der er etableret og afholdt otte ressourceteams dage i hvert børnehus. På de dage har der været afsat 1½ 
time pr. stue til pædagogens undring eller tidlige bekymring omkring børn eller børnegruppen. Område-
institutionens inklusionspædagog faciliterer den reflekterende samtale. Det reflekterende team består af 
pædagoger, eller daglige ledere, der alle har været på Ressourceteam uddannelsen.
 
Implementeringen har været medvirkende til at øge fokuspersonens refleksionskompetence over egen 
pædagogiske virkemidler og pædagogisk praksis. Ressourceteamet har været stærkt medvirkende til at 
kvalificere det pædagogiske arbejde, støttet af inklusionsindsatsplanerne. 

De faglige inklusionsdrøftelser i børnehusene, og målet om fokusskiftet væk fra barnet, som ’problembæ-
rer’ til et fokus på egen pædagogisk praksis, har øget det pædagogiske personales bevidsthed om egen 
pædagogiske praksis. En praksis, hvor fællesskab og inklusion er en central del af kerneopgaven. 

Flere børnehuse har arbejdet bevidst med afprøvningen af forskellige læringsmiljøers inkluderende po-
tentialer. Erfaringerne er gode og mangfoldige. Særligt har flere aktionslæringsforsøg med læringsmiljøet 
’Skrotværksted’ vist sig at være særligt attraktivt. Læringsmiljøet, der trækker på flere læreplanstemaer 
som kulturelle udtryksformer og sociale kompetencer, danner rammen om en samskabende proces, hvor 
der ikke er en normativ rigtig konstruktion. Alles kreative bud er værdifulde, og det er med til at understøt-
te et fællesskab omkring det fælles tredje, der virker inkluderende. 

Herudover har flere projekter arbejdet med elementer af børnenes accept og forståelse for hinandens for-
skellighed. 

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

 Ì Øget empati og forståelse for andres behov

 Ì Børnene lærte at have et øget fokus på fællesskabets behov frem for eget behov 

 Ì Øget tillid til øvrig børnegruppe

 Ì Glæde ved fællesskabet

 Ì Børnene lærte i og af fællesskabet. 

 
c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

 Ì Personalet lærte at fokusere på børnenes aktive deltagelse. 

 Ì Personalet lærte at iagttage og handle på børnegruppens gruppedynamik. 

 Ì Personalet lærte at være opmærksom på, om metodevalget førte til det fastsatte mål. 

 Ì Personalet lærte, at deres kommunikation til forældregruppen og forventningerne til forældregruppens 
positioner ift. fællesskabet er vigtig. 

 Ì Personalet lærte at fokusere på gruppens behov frem for den enkeltes behov. 

 Ì Personalet lærte, at ’beskyttelse’ af børn kan fastholde dem i bestemte roller; at det er vigtigt, at alle 
børn deltager i legen/aktiviteten. 
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Resultater - Holte

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Nye implementerede tiltag i pædagogernes dagligdag er: 
 Ì at holde samling, hvor fællesskabet italesættes og understøttes med fokus på, at børnene oplever sam-

hørighed, deltager, bidrager og får udbytte af fællesskabet.

 Ì at udføre fællesaktiviteter med børnegruppen, hvor samarbejde mellem børnene prioriteres, og hvor 
børnene får øje for fællesskabet, lærer at vente på tur, at indgå relevant og bidrage med plads til det 
enkelte individ. 

 Ì at have fokus på pædagogisk praksis i skift, overgange og ”de mellemliggende tider” i hverdagen. 

 Ì at anvende metoden for tydelig og udviklingsstøttende kommunikation og positiv ledelse i de tre oven-
stående punkter. 

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Oplevelser og læring hos børnene: 
 Ì børnene oplever at føle sig som del af et fællesskab, hvor alle respekteres, for den de er. 

 Ì børnene får styrket deres selvværd og personlighed. 

 Ì børnene får styrket deres evne til empati, samarbejde og forståelse for forskellighed. 

 Ì børnene får styrket deres sociale relationer. 

c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Personalet har opnået: 
 Ì at lære at kommunikere udviklingsstøttende og være en positiv leder for børnegruppen. 

 Ì at holde samling og lave fællesaktiviteter med fokus på understøttelse af fællesskabet. 

 Ì at se forskellighed som en styrke. 

 Ì at fejlen aldrig findes i barnet, men i systemet omkring barnet. 

 Ì at det særligt er i samspillet mellem pædagog og barn, at udvikling og forandring kan ske, og at pæda-
gogen har ansvaret for samspillet 

Resultater - Skovkanten

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Pædagogisk fokus på planlægning af pædagogiske aktiviteter med børnene. 
Fokus på inddeling af børnene i mindre grupper, i det omfang det giver mening og er praktisk muligt.

Udvidet brug af piktogrammer til glæde for hele børnegruppen. 
Et udvidet forældresamarbejde. 

Arbejde med begrebet ’pædagogisk bagdør’ 
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Citat fra et hus: 
Sammen med børnene at blive kreative i udformningen af ”pædagogiske bagdøre”, når barnet finder udfor-
dringen for stor. 
Indførelse af hjælpevenner – alle børn har en hjælpeven. 
Ud med personalestuemøder – ind med møder i pædagogiske team

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Der er blevet/og bliver arbejdet med den anerkendende  tilgang, og vi kan konstatere, at tilgangen og for-
ståelsen for barnets handlinger er opkvalificeret og kommet i fokus. 

Børnenes læring er beskrevet i de enkelte huses pædagogiske plan. 

Eksempel fra et enkelt hus:
Børnene inddrages og tages med i dialog om rollerne. Børnene oplever, at de kan noget forskelligt, og alle 
er vigtige for, at f.eks. en forestilling skal lykkes og blive god. 
Børnene oplever, at noget de ikke turde optræde med ved en fest, er noget de sagtens kan ved en af de 
næste fester. 
Børnene oplever, at når en pædagog eller en forældre er lige i nærheden til at støtte, kan de være med, 
selvom de bliver generte i situationen, hvor de skal optræde for et stort publikum. 
De børn, som ikke har været med til festerne før, hører de børn, som kender til festerne, tale om festen 
med begejstring. 
  
c) Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

De fører de andre ind i en tradition, hvor de tager det som en selvfølgelighed, at alle deltager. Børnene op-
lever fælleskabsfølelse. 

Personale og forældre har lært at se problemet ud af barnet og ind i interaktionen – konteksten. At se efter 
udviklingspotentiale og planlægge ud fra såvel gruppens som individets behov.

Resultater - Bøllemosen

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Vi vejleder og guider børnene i at tage kontakt til hinanden og derigennem informere forældre om at vælge 
denne til at tage med hjem som en kommende ven.

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Eksempel:
Børnene er klar over, at deres venner er dem i Flintehøj, og for de størstes vedkommende har de også 
venner i nabohuset. De er blevet bedre til at kende og agere efter fælles spilleregler. Bliver disse ikke over-
holdt, henvender de sig til voksne for hjælp. Andre gange kan de selv løse konflikten, hvor de bruger red-
skaber, de har fået fra pædagogerne, som har guidet dem. Dette er en styrke.
  
c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?
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Personalet i Flintehøj har som udgangspunkt taget godt imod iPad projektet, som til tider også givet for-
skellige udfordringer. Nogle udfordringer har været og er stadig at turde agere rundt i iPad styresystem. 

Kollegaerne imellem har været gode til at sparre med hinanden; en er f.eks. rigtig god til at lægge billeder 
på Børneruden, mens en anden har styr på at lave film. Efterhånden er det blevet nemmere og hurtigere at 
dokumentere overfor forældrene, fordi iPaden er mobil, og man kan arbejde ude og inde. Ipaden er godt at 
have med på tur til billeder og dokumentation.

Resultater - Dagplejen

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Accept af børns forskelligheder. 

b. Hvilke oplevelser og læring har 
tiltagene medført for børnene?

Trivsel og glæde .
  
c. Hvilken læring har personalet 
opnået ved arbejdet med tiltagene?

Iagttagelse af det enkelte barn i 
samspillet med andre børn.

Resultater - Ruderen

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

I den daglige samling arbejdes der med børnefællesskaber og relationsdannelse.  F.eks. sidder det erfarne 
barn sammen med det nye barn eller de jævnaldrende, der endnu ikke har ”opdaget” hinanden.

Et eksempel fra et af husene:
En gruppe børn har dramatiseret konflikter og følelser via skuespil, og optaget det på inklusionspædago-
gens iPpad.

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Børnene har lært, at de voksne lytter og hjælper. 
Børnene er blevet bedre til at udtrykke egne ønsker og følelser samt mærke egne grænser i forhold til 
hinanden.
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c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Ruderens personale har lært at fordele sig, som udgangspunkt der hvor børnene er, så de voksne kan 
guide børnefællesskaber. Personalet er blevet opmærksomme på vigtigheden af at arbejde i mindre grup-
per, hvor aktiviteterne kan tilpasses den aktuelle børnegruppe.

I forhold til eksemplet med venskabsprojektet:
Personalet er blevet opmærksomme på en ny måde at arbejde konkret med børnenes følelser på, med det 
formål at skabe en ny og forbedret børnekultur.

Resultater - Skovstjernen

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Græshoppestuens 23 børn er i en periode blevet opdelt i 2 grupper ved samling. Dette har vi indført for at 
skabe større lydhørhed og opmærksomhed hos børnene, og for at pædagogen bedre kan være i stand til at 
se, høre og forstå de enkelte børn. 

Målet er, at børnene, når de begynder i børnehaveklasse, er i stand til at begå sig i den store gruppe. Der 
er skabt en fast ramme omkring de daglige samlinger. Samlingen varer højst 20 minutter, og pædagogen 
vælger et tema til dialog. Temaet tager udgangspunkt i noget, der rører sig i børnegruppen. F.eks tog en 
samling udgangspunkt i et barns oplevelser af et mindre trafikuheld. 

Til hver samling synges et par sange og leges en bevægelsesleg, som gentages igennem en måned.
En gang om ugen er samlingen helliget arbejdet med materialet ”Fri for mobberi”. Et af elementerne i ”Fri 
for mobberi” er, at børnene på skift giver hinanden massage, mens pædagogen guider børnene ved hjælp 
af en lille historie. 

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Ved at mindske ventetiden på taletid for de enkelte børn, og ved at pædagogen målretter og styrer dialogen, 
er der opnået meget mere ro omkring samlingerne.

Børnene er blevet bedre til at stå frem, lytte til hinanden og have fokuseret opmærksomhed. Børnene har 
lært en række sange, som de også uopfordret synger på andre tider af dagen.

Oplevelserne med massage ved samlingerne har betydet, at børnene på andre tidspunkter af dagen spon-
tant har tilbudt hinanden massage.

c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Opdelingen af børnene i to grupper og den faste struktur har banet vejen for et bedre overblik for pædago-
gen over de enkelte børns position og deltagelse i børnefællesskabet.
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Resultater - Honningkrukken

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

Mellemgrupperne har arbejdet intensiveret med metoden ”piktogrammer”. 
Samarbejde med Inklusionspædagogen.

En vuggestuegruppe har arbejdet med at indrette de fysiske rammer efter den enkelte børnegruppes be-
hov, en børnegruppe med meget små børn; et grupperum blev til et motorikrum. 

Sprogmiljøet har arbejdet med følelser, at sætte ord på, ved hjælp af billeder.
Musik og bevægelsesmiljøet har arbejdet med drama, hvor børnene får mulighed for at vise forskellige 
følelser gennem musik, sang og leg.

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Flere børn med særlige behov har haft meget gavn af brug af piktogrammer, da det har været med til at 
strukturere deres hverdag, og give dem mulighed for at sætte billeder på rutiner og overgange.

Det har været med til at styrke sproget for de tosprogede børn. 

Børnene har lært om forskellige følelser, hvilket styrker deres empatiske evne. 

Børnene i vuggestuegruppen fik ”ro” til at træne det, de var allermest optagede af; deres motorik uden 
”støj” fra legetøj.
  
c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Metoden med piktogrammer har været med til at styrke personalets tilgang til rutiner og overgange, de 
bliver mere synlige. Metoden har været med til at skabe sproglig opmærksomhed.

Personalets egne normer er blevet udfordret i forbindelse med indretning af fysiske rammer. Hvad siger 
andre til, at der ikke er legetøj fremme? Må man lege vildt i vuggestuen? 

Resultater - øvrige selvejende, forvaltningens opsamling
Myretuen, Vedbæk Børnehus, Sct� Georgs Gårdens Vgst�, Nærum Menighedsbørnehave og  
Skyttebjerg�

a. Hvilke konkrete tiltag i dagligdagen er blevet implementeret, som konsekvens af arbejdet med tema-
erne/emnerne?

I et af børnehusene har de placeret børnene i nogle venskabsbånd ved forskellige aktiviteter, og de største 
børn har fået nogle ansvarsopgaver, som svarer til det alderstrin de er på. Personalet har afprøvet forskel-
lige metoder ift. deres egen placering ved de forskellige dagligdags ting. 
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I et andet hus har personalet trænet den anerkendende tilgang til børnene. De siger ikke så ofte nej læn-
gere, men aflæser barnets intentioner. Personalet tænker i børneperspektiv og læring fremfor praktiske 
hensyn og begrænsninger. 
Et eksempel er at personalet er blevet bedre til at italesætte børnenes intentioner, så barnet oplever sig 
forstået og anerkendt. 

De har haft fokus på venskaber i legen og fået børnene til at tage de nye børn med i deres leg. Snakket med 
børn og forældre om vigtigheden af at invitere de nye børn med hjem.

Der lægges vægt på at arbejde med børnene i mindre grupper.
Der tilrettelægges små temaer samt fast fællessang for børnehaven og vuggestuen.

Der bruges piktogrammer til stor glæde for ALLE børn. De piktogrammer, vi bruger, er fotos fra vores hver-
dag.

b. Hvilke oplevelser og læring har tiltagene medført for børnene?

Børnene har fået en større forståelse for hinanden og det at være ”stor og lille”. De har lært at hjælpe hin-
anden og give bedre plads til hinanden.
F.eks. hjælper de store de små med tøjet, madpakker og lignende som en hverdagsting, uden de voksne 
spørger.

Generelt bedre trivsel i form af at blive set, hørt og forstået for den man er, og støttet ind i fælleskabet. 

De nye børn er blevet godt integreret i børnegruppen. De bliver inviteret med hjem og lege. 

Hverdagen er blevet meget mere overskuelig for børnene. Børnene er opmærksomme på, at vi har de rigti-
ge piktogrammer på det rigtige tidspunkt. Har et barn svært ved at overskue en overgang fra en aktivitet til 
en anden, kan de nogle gange med held bruge piktogrammerne.

Det giver børnene en tryg platform at arbejde i mindre grupper, at kende hele personalegruppen og vide, at 
hele huset danner ramme for ens hverdag.
  
c. Hvilken læring har personalet opnået ved arbejdet med tiltagene?

Der opleves større tolerance, sproglig italesættelse og faglig sparring omkring de børn som på den ene 
eller anden måde er i vanskeligheder og har ekstra brug for støtte i forhold til fælleskabet, fx. i forhold til 
børn, der bider.

At personalets placering og tilrettelæggelse af arbejdet i den grad har betydning for hverdagen. At der har 
været fokus på tid, placering og arbejdsmetoder har givet mere overskuelighed i dagligdagen. 

At personalet er blevet bevidst omkring hvordan deres sprog og handlinger kan fremme en positiv selvfor-
ståelse hos barnet.
Sproget kan skabe fortællinger, som enten inkluderer eller ekskluderer.
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Personalet har fået øget indsigt i:
 Ì hvilke tiltag, der medfører, at børnene hurtigt bliver integreret i børnegruppen.

 Ì at det er meget vigtigt for de fleste børn at kunne overskue dagligdagen.

 Ì at det er meget værdifuldt for personalet at få tid til at iagttage et enkelt barn over en længere periode 
og bagefter få sparring med inklusionspædagogen. At det, man troede, måske ikke er hele sandheden.

 Ì at inklusionsindsatsplanen er et godt styringsredskab.

 Ì At der arbejdes mere koncentreret og med bedre mulighed for at holde fokus i mindre grupper. Kontak-
ten og dialogen til børnene er ligeledes bedre, når der arbejdes i mindre grupper.

6. Evaluering af kommunale indsatsområder og 
Børneområdets egne.

6.1. Sundhed og bevægelse 

Baggrund og formål

Den kommunalt besluttede sundheds- og alkohol-
politik målrettet borgerne skal udmøntes på dagtil-
budsområdet og i sundhedstjenesten.

Mål

På dagtilbudsområdet skal alle dagtilbud:
 Ì Udmønte den kommunalt vedtagne mad- og 

måltidspolitik. Opgaven løses af forældre- og 
institutionsbestyrelser.

 Ì Sikre, at børnene har adgang til koldt og friskt 
postevand.

 Ì Skabe gode rammer for samvær i forbindelse 
med mad og måltider, og sikre at mad og målti-
der indgår som en del af de daglige aktiviteter.

 Ì Udmønte alkoholpolitikken i alle dagtilbud, 
herunder begrænsning af tilgængelighed i form 
af en nedskrevet lokal alkoholpolitik. Opgaven 
løses af forældre og institutionsbestyrelserne.

Status og evalueringsresultater
Mad og Måltidspolitikken

Børneområdet har indsamlet og opsummeret ind-
holdet af daginstitutionernes mad- og måltidspoli-
tikker i nedenstående. 

Hovedpunkterne i alle institutionernes mad- og mål-
tidspolitiker er, at:
 Ì Sukkerindtaget skal begrænses

 Ì Børnene skal være aktive deltagere i og omkring 
måltidet. 

Institutioner med frokostordning lægger vægt på, at:
 Ì Kosten er årstidsbestemt

 Ì Den er frisklavet, sund, varieret, sanseligt og 
børnevenligt

 Ì Økologiske produkter prioriteres inden for den 
økonomiske ramme.

I forhold til det sociale fællesskab ved måltidet væg-
tes i politikkerne:
 Ì At der er en god stemning omkring måltidet 

børn og voksne imellem. 

 Ì At det er medarbejdernes opgave at igangsætte 
og skabe dialog med børnene under måltidet, 
sådan at der skabes en fornemmelse af fælles-
skab. 

 Ì Medarbejderne skal have fokus på børnene og 
understøtte deres initiativer både kommunikativt 
og i forhold til deres lyst og evne til at mestre 
måltidets mange opgaver. 
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 Ì Vedrørende delagtighed, understøtter de ansat-
te, at børnene (uanset alder) deltager aktivt om-
kring måltidet og derigennem bliver selvhjulpne 
og får en god helhedsoplevelse. Det betyder fx, 
at børnene hjælper med til at dække bord, øse 
op, sende maden rundt til hinanden, rydde af og 
hjælpe hinanden. 

Adgang til friskt og koldt drikkevand

Budgetmålet om at sikre børn adgang til koldt og 
friskt postevand er blevet evalueret i foråret 2014.  
 
Evalueringen viser, at alle børn som et minimum 
har adgang til koldt frisk vand ved, at personalet fyl-
der kander med vand, som serveres for børnene ved 
måltider og på andre tider af dagen. Skovbørnehaver 
medbringer frisk vand til børnene i drikkedunke. 

I mange børnehuse er der også andre muligheder 
for at få vand. Flere børnehuse har en ordning med 
krus ved køkkenvasken, så børnene selv kan tage 
vand ved behov. I enkelte børnehuse er der drikke-
fontæner eller særlige drikkevandhaner. 

Alkoholpolitik

Alkoholpolitikken er udmøntet ved, at alle daginsti-
tutioner har udarbejdet en alkoholpolitik i samar-
bejde med forældrebestyrelserne. Alle politikker un-
derstreger, at medarbejdere skal følge kommunens 
alkoholpolitik, og at medarbejderne kun ved særlige 
lejligheder må nyde alkohol ved fx jubilæum, dog 
ikke i institutionens åbningstid. 

Medarbejdere må ikke indtage alkohol til arrange-
menter, hvor forældre og børn deltager, også selv 
om de ligger udenfor børnehusets åbningstid. En 
del politikker beskriver, at forældrene må medbrin-
ge alkohol til arrangementer, som foregår udenfor 
børnehusets åbningstid.

Få politikker har et totalt forbud mod alkohol både 
for forældre og medarbejdere ved arrangementer i 
forbindelse med børnehuset, også selv om arran-
gementet foregår udenfor åbningstiden og udenfor 
matriklen, fx i skoven. 

Personalet skal, hvis der er en formodning om et 
alkoholproblem i en familie, følge de almindelige 

retningslinjer for handling, hvor der er mistanke om, 
at et barn ikke er i trivsel. Tillige skal institutionen 
sørge for, at medarbejderne er bekendt med alko-
holpolitikken, og at nyansatte orienteres om denne. 

Otte medarbejdere fra dagtilbudsområdet har taget 
kommunens alkoholuddannelse eller er tilmeldt 
uddannelsen i 2014.

Eks. på mål for trivsel, netværk og inklusion og styr-
kelse af børns handlekompetence

I forbindelse med Projektet ”Gør vi det, vi ved, er 
sundt?” (2007) blev der uddannet der uddannet 45 
sundhedsambassadører. 

I 2013-14 har sundhedsambassadørerne og andre 
interesserede, under overskriften ”Sundhed i børne-
højde” fokuseret på mental sundhed. Der er aktuelt 
afholdt to temadage, en i foråret ”Ro, nærvær og 
stille stunder” og en i efteråret ”Voksennærvær og 
børn i balance”.

Formålet har været at inspirere og understøtte såvel 
voksne som børn i at kunne skabe pauser og menta-
le åndehuller i dagligdagen. Temadagene har kun-
net anvendes i tilknytning til inklusionsprojektet.

P.t. er det besluttet, at sundhedsambassadørerne 
ophører i den nuværende organisering fremadrettet. 
Der iværksættes i stedet temadage, der kobles til de 
nye mål for pædagogisk kvalitet. Her indgår der et 
mål for sundhed og bevægelse.
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6.2. Udvikling og fornyelse 

 
6.2.1 Deltagelse i implementering af NemPlads

Baggrund og formål

Alle kommuner skulle inden udgangen af 2012 have 
etableret en digital opskrivning til dagtilbudsplads 
for de 0 til 5 årige børn. Borgerservice har ønsket 
at etablere et IT selvbetjeningssystem for forældre, 
som medfører, at forældre selv kan booke deres 
plads.

Mål for Børneområdet

 Ì Udarbejdelse af nye optagelsesregler, der tager 
højde for den nye løsning.

 Ì Som konsekvens af løsningen skal der etableres 
nye former for kapacitetsstyring og udarbejdel-
ser af institutionsprognoser.

 Ì Etablering af løsning, der giver overblik over 
institutionernes økonomi i forhold til indskrevne 
børn.

Status

Implementeringen af kommunens digitale selvbetje-
ningssystem, NemPlads er afsluttet i efteråret 2014. 
Implementeringen har været mere langstrakt end 
forventet, og Børneområdet har i samarbejde med 
Borgerservice bidraget med personaleressourcer i 
hele processen. 

Optagelsesregler

Det har undervejs været nødvendigt at revidere 
optagelsesreglerne flere gange, så der er sikret 
sammenhæng mellem regler og it-system. Optagel-
sesreglerne er senest revideret pr. 1. oktober 2014.

Kapacitetsstyring 

Med NemPlads har Børneområdet og institutions-
lederne let adgang til at se den enkelte institutions 
indskrivning i en længere periode frem end tidligere.

Børneområdet har fortsat udfordringer med at kun-
ne trække de relevante kapacitetsstyringsdata fra 
systemet. Fra og med regnskab 2015 skal alle kom-
muner levere data til en ny normeringsopgørelse for 
dagtilbudsområdet. Børneområdet følger processen 
tæt, da det muligvis kan resultere i, at der udvikles 

nye data i systemet, som kan løse Børneområdets 
egne dataudfordringer.

Sammenhæng mellem økonomidata og  
indskrevne børn 

Det har ikke været muligt at etablere den forventede 
kobling mellem institutionernes indskrevne børn 
(data fra NemPlads) og kommunens økonomisystem 
(OPUS-Økonomi). Børneområdets administration 
sikrer denne sammenhæng ved hjælp af løbende 
budgetopfølgninger, hvor andre kapacitets- og øko-
nomistyringsværktøjer benyttes, hvilket er tilfreds-
stillende for området.

Evaluering

NemPlads blev første gang evalueret i en brugerun-
dersøgelse i efteråret 2013 i forbindelse med, at der 
var stort borgerfokus på systemet. Brugerundersø-
gelsen resulterede i, at der blev gennemført en ræk-
ke tilpasninger og ændringer af NemPlads. Senest 
er der foretaget en evaluering af disse tilpasninger 
i efteråret 2014. Evalueringen viser, at NemPlads 
fungerer, samt at der er få klager over systemet.

6.2.2 BørneRuden – Udvikling

Baggrund og formål

BørneRuden - Udvikling er et delprojekt, der har ar-
bejdet med at udvikle det pædagogiske personales 
brug af BørneRuden.

Formålet er, at forbedre kommunikationen til og 
med forældre, mellem de ansatte og ledelsen og 
at understøtte pædagogerne i deres pædagogiske 
refleksion.

Mål 

 Ì at udvikle og effektivisere mulighederne for 
kommunikation mellem ledere, pædagoger og 
forældre. 

 Ì at ledere og ansatte anvender BørneRuden, når 
de kommunikerer og informerer forældre om 
dagligdagens aktiviteter; om forældremøder, 
arrangementer, ture m.v.

 Ì at der etableres en platform, hvor ansatte og le-
dere kan videndele om pædagogiske aktiviteter, 
projekter mv. 
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 Ì At der udarbejdes retningslinjer for børnehuse-
nes brug af BørneRuden.

 Ì At der løbende opkvalificeres IT-nøglepersoner 
(”IT-nøgler”) i de enkelte børnehuse, der kan 
være med til at understøtte børnehusets anven-
delse af IT-redskaber og BørneRuden.

Status og evalueringsresultater   

Udvikling og effektivisering af kommunikationsmu-
lighederne mellem ledere, pædagoger og forældre: 

 Ì Af Børneområdets brugertilfredsundersøgel-
se fra sommeren 2013 fremgår det, at 2/3 af 
forældrene er tilfredse med den digitale kom-
munikation i dagtilbuddene. Børneområdet har 
efterfølgende haft stor fokus på, hvordan vi gør 
it-oplevelsen bedre for den resterende tredjedel 
af forældrene. 

 Ì Der er etableret et forældreforum, hvor Børner-
uden drøftes. Forummet har blandt andet haft et 
møde med Børnerudens leverandør. 

 Ì Hvert kvartal afholder Børneområdet møder for 
alle it-nøgler (superbrugere) i dagtilbuddene, 
hvor der videndeles og drøftes udviklingspoten-
tiale for brug af Børneruden.

Personalets anvendelse af BørneRuden ift. 
dagligdagens aktiviteter, forældremøder, ar-
rangementer og ture mv.:

Børneområdet har i 2014 gennemført en bruge-
rundersøgelse blandt de it-ansvarlige i daginstitu-
tionerne om deres oplevelser med Børneruden. Af 
undersøgelsen fremgår det at:

 Ì 85 % af de adspurgte svarer, at den daglige in-
formation til forældrene primært foregår gen-
nem Børneruden.

 Ì Størstedelen benytter altid eller meget ofte 
Børneruden til at informere om forældremøder, 
arrangementer og ture. 

 Ì Over en tredjedel af de it-ansvarlige synes, det 
er blevet nemmere at kommunikere med for-
ældrene pga. Børneruden. 40 % svarer hverken 
eller.

 Ì Cirka en fjerdel oplever, at de kommunikerer 
mere med forældrene pga. Børneruden, mens 

44 % svarer hverken/eller, og omkring en tredje-
del oplever ikke, at Børneruden har givet anled-
ning til mere kommunikation med forældrene.

 Ì Flertallet af de adspurgte er ikke enige i, at Bør-
neRuden bruges til videndeling mellem perso-
nalet.

 Ì De adspurgte angiver, at Børneruden i høj grad 
har givet anledning til faglige refleksioner hos 
det pædagogiske personale.

 Ì Oprettelsen af IT-nøgler (superbrugere) har 
betydet, at personalet langt lettere kan få hurtig 
hjælp, når der er spørgsmål til BørneRuden.

Andelen af forældre, der bruger Børneruden: 

 Ì En opgørelse viser, at 92 % af forældrene i samt-
lige daginstitutioner mindst én gang har været 
inde i Børneruden. 

 Ì I daginstitutionerne vurderer man, at det er 
meget forskelligt, hvor ofte forældrene bruger 
Børneruden. Cirka 40 % af de it-ansvarlige føler 
sig sikre på, at forældrene ser den information, 
de lægger ud.  

 Ì Langt de fleste medarbejdere oplever, at de for-
ældre, der tjekker Børneruden, er godt tilfredse 
med den information, de får.

Samlet set kan Børneområdet konstatere, at Bør-
neruden er blevet forankret i daginstitutionerne. 
Projektet overgår nu til drift, men Børneområdet 
vil fortsat have stor opmærksomhed på, hvordan 
personalets brug af Børneruden kan blive endnu 
bedre, og på hvordan der kan udvikles tiltag og/eller 
arbejdsgange, der kan understøtte dette.

6.2.3 Kommunikation  - strategi og praksis

Baggrund og formål

Børneområdet har de senere år kunnet konstatere 
et behov for en mere professionel kommunikation 
centralt og decentralt. 

Formålet med projektet er at udarbejde en kommu-
nikationsstrategi for Børneområdet, herunder for 
områdets brug af digitale løsninger.
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Overordnede mål 

Strategien indeholder et sæt grundværdier og en 
række mål for områdets kommunikation. Derudover 
definerer den, hvordan området forskellige kommu-
nikationskanaler skal bruges. 

De overordnede mål er:

 Ì at sikre en ensartet høj kvalitet i Børneområdets 
kommunikation. Både internt og eksternt.

 Ì at der udarbejdes en overordnet strategi for 
Børneområdets kommunikation.  Strategien skal 
være gældende for alle dele af Børneområdet 
centralt og decentralt.

 Ì at strategien indeholder retningslinjer for 
kommunikation, som institutionerne kan tage 
udgangspunkt i, når de skal formulere egne 
retningslinjer.

Der er mange kommunikationskanaler på Børne-
området. For at sætte fokus på, hvordan der kom-
munikeres i de forskellige kommunikationskanaler, 
er der opstillet en række delmål for kommunikatio-
nen til og med de forskellige målgrupper:

I forhold til medarbejderne

 Ì At medarbejderne har nem adgang til den infor-
mation de har brug for i deres arbejde

 Ì At medarbejderne føler sig velinformerede om 
Børneområdets overordnede strategier og pla-
ner

 Ì At medarbejderne føler sig som en del af en 
samlet organisation

 Ì At der er plads og mulighed for at områdets 
kommunikation kan foregår cirkulært: fra med-
arbejder til leder og tilbage igen.

I forhold til forældrene

 Ì At forældrene oplever, at alle dele af Børneom-
rådet leverer professionel kommunikation.

 Ì At forældrene har adgang til den relevante infor-
mation.

 Ì At Børneområdets kommunikation med foræl-
drene afspejler en høj faglighed.

 Ì At Børneområdets kommunikation med foræl-

drene er klar og præcis.

 Ì At forældrene har et klart billede af, hvad de kan 
forvente i forhold til kommunikationen.

I forhold til eksterne aktører (politikere, be-
styrelser, borgere mm)

 Ì At de eksterne aktører oplever Børneområdet 
som en professionel og fagligt dygtig organisa-
tion.

 Ì At de Børneområdets synliggør større initiativer 
og planer for de eksterne aktører.

 Ì At kommunikationen med de eksterne aktører 
afspejler Børneområdets grundværdier (Det 
gode børneliv mm.).

Status og Tidsplan

 Ì Børneområdet har i 2014 udarbejdet en overord-
net kommunikationsstrategi for området.

 Ì I 2015 og 2016 vil Børneområdet arbejde med at 
udmønte strategien i hele området.

Evaluering

Arbejdet med at udmønte kommunikationsstrategi-
en indgår som arbejdsopgave i 2015 for områdele-
dergruppen. Derudover drøftes strategien i Børne-
områdets OmrådeMED.

6.2.4 Styringsredskaber 

Baggrund og formål

KL har via Økonomiaftalen for 2012 aftalt med den 
daværende regering at dokumentere faglige kva-
litetsoplysninger i dagtilbud. Der er indgået aftale 
om, at der skal udarbejdes en kommunal kvalitets-
rapport hvert 2. år. Kommunerne beslutter selv, 
hvilke redskaber de vil anvende til at opnå viden om 
den faglige kvalitet. Der er i dag kun udviklet få digi-
tale redskaber, som kan anvendes på dagområdet. 
Projektet skal derfor udvikle fælles digitale værktø-
jer til dokumentation af faglig kvalitet. 

Der er pt. igangsat et samarbejde med en ekstern 
konsulent om at gennemgå dagtilbudsområdets 
virksomhedsplaner, pædagogiske praksis- og 
handleplaner og kvalitetsrapporter for at uddrage 
de elementer, der kan understøtte og udvikle den 
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pædagogiske praksis og refleksion. 
Resultatet af undersøgelsen skal anvendes til at 
udvikle digitale styringsredskaber.

Formålet er at understøtte udviklingen af den pæda-
gogfaglige opgave, at fokusere på ledelse og styring 
af indsatsområder og projekter og evaluering af 
disse samt at kvalificere og optimere arbejdsgange.

Mål

 Ì Der etableres en samlet platform, som kan 
anvendes af ledere og medarbejdere til faglig 
understøttelse

 Ì Det etableres en fælles skabelon- og vidensbank 
samt dokumentationsredskaber

 Ì Der udvikles kompetenceforløb i forhold til de 
udviklede skabeloner/redskaber

Status og evalueringsresultater  
På baggrund af analysen af institutionernes Virk-
somhedsplaner og børnehusenes pædagogiske 
praksisplaner, blev projektet ændret, og der blev 
besluttet en ny ramme for den pædagogiske doku-
mentation. 
I den nye ramme indgår følgende elementer:

 Ì Alle ledere og medarbejdere bliver forpligtet til 
at arbejde ud fra en fælles didaktisk aktionslæ-
ringsmodel.

 Ì Virksomhedsplan, praksisplaner og kvalitetsrap-
port afskaffes i eksisterende form  
og nye forenklede ramme skal udarbejdes herfor

 Ì Der udarbejdes forslag til fælles kommunale læ-
replansmål, og der søges dispensation i ministe-
riet for at gennemføre 3- årigt forsøg hermed.

 Ì De digitale rammer skal understøtter den pæda-
gogiske dokumentation.

Formål

Formålet med det ændrede projekt er at opprioritere 
og effektivisere arbejdet med mål, målopfyldelse og 
dokumentationen heraf i forhold til udarbejdelsen af 
pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene. 

Styringsredskaberne (forstået som planer, metoder 
og fælles mål) skal forbedres, så de i højere grad 
understøtter ledelsen i arbejdet med omsætnin-

gen af de pædagogiske indsatsområder og lære-
plansmål i pædagogens hverdagspraksis. Der skal 
være særligt fokus på at kunne dokumentere de 
resultater, der kommer ud af det hos børnene.

Mål 
Den nye ramme for pædagogisk dokumentation skal 
sigte mod at opfylde følgende mål:

 Ì At sammenhængen mellem de politisk udmeldte 
mål og politikker og det daglige pædagogiske 
arbejde styrkes.

 Ì At sikre fortsat fokus på kerneopgaven for det 
pædagogiske personale – det daglige pædagogi-
ske arbejde – i den pædagogiske dokumentation.

 Ì At bidrage til, at der foregår vedvarende pæda-
gogisk udviklingsarbejde i alle daginstitutioner.

 Ì At den pædagogiske dokumentation1  indgår i en 
fælles opgave løsning (formuleret i dagtilbudslo-
ven og i de kommunale politikker) på daginstitu-
tionsområdet, således at de forskellige niveauer: 
forvaltning, institutionsniveau og personalet i 
husene forpligter sig på en fælles struktur og 
strategi med forskellige opgave og funktioner.

 Ì At dokumentationen bidrager til at styrke det 
pædagogiske personales didaktiske kompeten-
ce, forstået som evnen til at udvælge, målsætte, 
planlægge, gennemføre, evaluere og implemen-
tere pædagogiske tiltag.

 Ì At bidrage til at forberede den digitale under-
støttelse af pædagogisk dokumentation. 

Status 
Børne- og Skoleudvalget har godkendt fælles 
kommunale læreplansmål, og kommunen har fået 
dispensation fra lovgivningen til at gennemføre for-
søg hermed i en 3 årig periode. 
 
Der er påbegyndt et omfattende 3- årigt kompeten-
ceudviklingsforløb, der uddanner ledere, konsu-
lenter og medarbejdere i at arbejde med og under-
støtte, at der løbende gennemføres pædagogisk 
udviklingsarbejde i børnehusene. Der arbejdes med 
afsæt i en fælles forpligtende didaktisk aktionslæ-
ringsmodel og med omsætning af de kommunale 
læreplansmål. 

1 Pædagogisk dokumentation forstås både som refleksion   
 og formidling af det pædagogiske arbejde
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Institutionernes Virksomhedsplaner og pædagogi-
ske praksisplaner er afskaffet. 
Der er i stedet udarbejdet en Pædagogisk plan, der 
skal udarbejdes hvert 2 år.  
I den Pædagogiske plan skal områdeledere og 
selvejende ledere opsamle resultaterne af børnenes 
og medarbejdernes læring fra børnehusenes gen-
nemførte aktionslæringsforløb, sat i forhold til de 
kommunale læreplansmål.   
 
Øvrige oplysninger på hjemmesiden 
På baggrund af ændringen er der udarbejdet en 
vejledning til de øvrige oplysninger, som institutio-
nerne skal oplyse om på deres hjemmeside. Områ-
delederne og de selvejende ledere er ansvarlige for 
at opdatere oplysningerne hvert år i januar måned. 

 
Evaluering

Det 3 årige projekt med forsøg med kommunale 
læreplansmål og omlægning af den pædagogiske 
dokumentation skal evalueres i foråret 2017, og en 
kopi af evalueringen skal fremsendes til Ministeriet 
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold 
herefter.   

Børneområdet ønsker, at det er EVA (evalueringsin-
stituttet), der skal bistå kommunen med at udvikle 
design og afhængig af omfang at gennemføre evalu-
ering af projektet

4-kommunesamarbejde

Børneområdet indgår i et samarbejde med Glad-
saxe, Gentofte og Lyngby Tårbæk kommuner. For-
målet hermed er at dele viden og erfaringer, der 
understøtter de enkelte kommuners arbejde med 
udvikling af kvaliteten af den pædagogiske indsats i 
dagtilbuddene og på effekten for børns læring, triv-
sel, og sundhed.  I samarbejdet indgår kvalificering 
af de pædagogiske læreplansmål og omsætning af 
mål til praksis.
 
6.2.5 Specialkorpset 

Baggrund og formål

Specialpædagogerne havde indtil sommeren 2012 
kun adgang til digitale værktøjer oppe i administra-
tionscentret.  Der blev derfor indkøbt et antal bær-
bare computere, således at alle specialpædagoger-
ne fik let adgang til at bruge digitale hjælpemidler i 
deres arbejde.

Formålet for den kommende periode er at optimere 
og forbedre arbejdsgange for specialpædagogerne, 
og give borgere, der har børn med særlige behov, let 
adgang og indsigt i egne børns sager samt etable-
ring af et tværfagligt digitalt samarbejde via journa-
liseringssystem.
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Mål

 Ì En bedre dokumentation og journalisering af 
specialpædagogernes arbejde

 Ì At der træffes beslutning om, hvordan et tvær-
fagligt journaliseringssystem kan sikre fælles 
viden.

Status og evalueringsresultater

I forbindelse med omlægning af specialkorpset, 
igangsat januar 2013 og fuldt gennemført maj 2013, 
ændredes specialpædagogernes funktion. Omlæg-
ningen indebar blandt andet, at specialpædagoger-
ne ikke længere var tilknyttet enkelt børn og opga-
ven med dokumentation og journalisering af deres 
arbejde hermed ikke relevant.  

I forbindelse med pilotprojekt iPaddebørn har fem 
specialpædagoger deltaget i projektet. Deres fokus 
har været på benyttelse af iPad som et værktøj til at 
understøtte inklusion. Evaluering har vist, at iPad er 
et meget anvendelig redskab, og specialpædagoger-
ne indgår derfor i den planlagte udrulning af iPads 
til alle pædagoger på daginstitutionsområdet.   

6.2.6 Pædagogisk IT 

Baggrund 

Børneområdet ønsker at sætte fokus på, hvordan di-
gitale medier kan anvendes i dagtilbud som under-
støttelse af det pædagogiske arbejde.
Formålet med pilotprojektet er, at få erfaring med 
anvendelse af tablets som pædagogisk læringsred-
skab i forhold til de 0-5 årige. 

Målene for pilotprojektet er revideret i forhold til, 
at der i juni 2013 og igen i 2016 blev tilført/tilføres 
yderligere økonomiske midler til projektet. Dette 
betød udvidelse af målgruppen (11 børnehuse). Her-
udover blev det vedtaget at afprøve 10 læringsapps 
samt Bogværkstedet VenneVillaen produceret af fir-
maet Copenhagen Bombay. VenneVillaen er afprøvet 
i alle børnehuse i Ny Holteområdet.

Mål for pilotprojektet

 Ì 1. Afprøve og indhente erfaringer med, hvordan 
tablets kan udvikle og understøtte den pædago-
giske kerneopgave herunder læreplanstemaer-
ne. 

 Ì 2. Indhente erfaring med, hvordan børn kan være 
medskabere af digitale produktioner (lyd, foto, 
billedbehandling m.v.) 

 Ì 3. Afprøve og opsamle erfaringer med nye ar-
bejdsgange og organiseringsformer i forhold til 
tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde ved 
brug af tablets

 Ì 4. Bibringe erfaringer om behovet for kompeten-
ceudvikling, således at pædagogerne kan me-
stre både den tekniske og den didaktiske udfor-

dring ved indførelse af digitale medier

 Ì 5. Få erfaring med, hvordan digitale medier kan 
understøtte en god overgang til skolen.

 Ì 6.Afprøvning af IT standard for teknisk infra-
struktur, behov for tablets mv.- bibringe erfa-
ringer om behovet for tekniske installationer og 
infrastruktur.

I den oprindelige projektbeskrivelse var der ikke 
lagt op til, at der blev installeret mail- og kalender-
program, på samme måde forholdt det sig med de 
tre BørneRudeapps, hvilket er indarbejdet i evalue-
ringen 
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Evaluering af IT- og medielæring ”iPadde-
børn”

Evalueringen af pilotprojektet er baseret på 3 for-
skellige informationskilder:

 Ì et midtvejsstatusmøde – med erfaringsopsam-
ling fra de involverede pædagoger. 

 Ì besvarelse af tre spørgsmål, med udgangspunkt 
i mål for projektet 

 Ì survey udsendt til de 91 deltagere i pilotprojektet 

Kortlægningen viser, at der i alle børnehuse er ud-
arbejdet mål for anvendelse af digitale redskaber og 
gjort erfaringer med at anvende dem i det pædago-
giske arbejde. De erfaringer, der er gjort, er meget 
positive, og der gives udtryk for, at det er et spæn-
dende nyt område, og at anvendelsen af digitale 
redskaber er mangfoldig. 

De 6 læreplanstemaer

Der er gjort erfaringer indenfor alle læreplanste-
maerne, der er arbejdet med kreative læringspro-
cesser, hvor børnene har været på ”fotojagt”, eller 
når de har været medudviklere og medproducenter i 
udarbejdelse af E-bøger, optaget video eller foto. 

Pædagogerne er mest forbeholdne i deres vurdering 
i forhold til temaet krop og bevægelse. Her skal der 
fremadrettet fokuseres både ledelses- og forvalt-
ningsmæssigt på, hvordan iPads kan indgå som 
støtteredskab.

Flere børnehuse har arbejdet med digital dannelse 
og været ”fortrop” for at inddrage og tale med bør-
nene om etik, og hvordan man kan håndtere billeder 
på BørneRuden

Børnefællesskaber (inklusion)

Erfaringerne viser, at digitale redskaber giver nogle 
særlige muligheder for arbejdet med børn med 
særlige behov, både pædagoger, inklusionspædago-
ger og specialpædagoger giver udtryk for, at digitale 
redskaber kan fungere som en ramme – et fælles 
tredje, hvor det igennem digitale redskaber kan 
være lettere for barnet at danne relationer til andre 

børn. 

Evalueringen tyder på, at pædagogerne skal styrkes 
yderligere i forhold til at kunne omsætte de mulig-
heder, som digitale redskaber giver, der skal yder-
ligere træning og viden, for at kunne ”omsætte” og 
indarbejde en læringsapp til en relevant pædagogisk 
aktivitet. 

Her kan målrettede (aktions)læringsforløb med ind-
byggede praksisafprøvninger være en måde til fort-
sat at understøtte og integrere viden om, hvordan 
konkrete digitale redskaber (apps, Google, video, 
foto, BørneRuden) kan videreudvikles i en didaktisk 
sammenhæng.
Både centrale og decentrale initiativer, der sigter på 
at videreudvikle videndeling på dette område, bør 
prioriteres. 

Overgang til skolen

Erfaringerne med inddragelse af digitale redskaberi 
i det skoleforberedende arbejde, befinder sig i en 
opstartsfase, men allerede nu gives et spændende 
indblik i, hvordan digitale redskaber er anvendt i 
konkrete projekter og giver håb om fremtidige sam-
arbejds-muligheder. Undersøgelsen viser, at der 
skal fokuseres yderligere på kendskabet til flere af 
de læringsprogrammer, der er målrettet de kom-
mende skolebørn.

Dokumentation og evaluering af det pædagogi-
ske arbejde

Kortlægning viser, at e-mails og BørneRuden 
anvendes af næsten alle pædagogerne, og at ka-
lenderfunktionen også har vundet stor udbredelse. 
NemFoto og PersonaleNet har indirekte styrket 
organiseringen af det pædagogiske arbejde, hvilket 
underbygges af, at det er blevet betydelig lettere at 
arbejde med, samtidig med at tilgængeligheden er 
styrket.

Skal den gode udvikling fastholdes og udbygges, er 
det ikke nok, at tilgængeligheden er forbedret. Der 
skal fortsat arbejdes målrettet med kommunikati-
on via BørneRuden, og et delvist uopdyrket område 
som fx videodokumentation skal også styrkes.   



58     Kvalitetsrapport 2015 - 2016

Ledelsesmæssigt fokus

Undersøgelsen viser, at medarbejderne generelt 
oplever, at der er et stort organisatorisk fokus på 
digitalisering i børnehusene, både fra det politisk og 
forvaltningsmæssigt niveau. 
De kvalitative data peger i retning af, at der er en 
sammenhæng mellem stærkt ledelses-mæssigt 
fokus, og i hvor høj grad der er fokuseret på brug 
af digitale redskaber. Jo tættere ledelsesmæssig 
opbakning der er, desto større udbytte. 
Det giver derfor god mening at forfølge dette spor 
– få styrket den ledelsesmæssige organisering på 
forvaltningsniveau, områdelederniveau og daglig 
leder niveau og sammen søge at skabe et stærkere 
ledelsesmæssigt fokus på medielæring.

IT-standard og forhold i børnehuset

En væsentlig forudsætning for de positive erfaringer 
er, at der fra start har været udtænkt en it-standard, 
som har været gældende for alle børnehuse. Det-
te har haft stor betydning for brugertilfredsheden, 
samtidig med at den hurtige og lette adgang til tråd-
løst netværk, den enkle opsætning af medarbejde-
rens iPad og den forholdsvis lette adgang til support 
fra en kollega, fra Børneområdet eller en medarbej-
der i IT-afdelingen har haft stor betydning.

Afslutning

Kortlægningen viser, at der er lyst og ”gå på mod” 
og samtidig ”rum” for udvikling og forbedringer, 
både pædagogisk, ledelsesmæssigt og i forhold til 
at styrke anvendelsen af BørneRuden mere effektivt. 

Med disse evalueringsresultater ”i hånden” og ved 
hjælp fra den generelle samfunds-udvikling, som 
styrer mod yderligere digitalisering - er udviklingen 
i sig selv med til at skubbe på i forhold til, at digitale 
redskaber vinder indpas, udnyttes og integreres i 
det pædagogisk, didaktiske arbejde. 

Status og evalueringsresultater fra pilotprojektet 
vil indgå i udrulningen af iPads til de resterende 30 
børnehuse (fase1-2-3) i løbet af 2015-2016

6.2.7  Den fagprofessionelle pædagogrolle   
   og opgaveløsning, herunder pædagogisk   
   organisering

Baggrund 

I kvalitetsrapporten for 2011 – 2012 fremgik det, at 
der skulle arbejdes med projektet den fagprofessio-
nelle pædagogrolle og opgave. Der blev taget afsæt 
i den kommunalt besluttede Dagtilbudspolitik samt 
i Dagtilbudslovens øgede krav til den pædagogiske 
opgaveløsning. Det er dette indsatsområde, der 
arbejdes videre med i 2013 og 2014.  

Børne- og Skoleudvalget har i september besluttet, 
at den pjece, der er udarbejdet, og som beskriver 
kravene til den fagprofessionelle pædagogrolle og 
opgaveløsning, skal danne grundlag for den pæda-
gogiske og faglige kvalitetsudvikling på dagtilbuds-
området.   

Formål

Projektet har til formål at understøtte udviklingen af 
høj kvalitet i dagtilbuddene i Rudersdal.  Dette inde-
bærer, at det pædagogiske personale skal udvikle 
og skabe større bevidsthed om egen faglighed, samt 
udvikle det pædagogiske arbejde, så børnene udfor-
dres i inspirerende og udviklende læringsmiljøer.  

I projektet sættes fokus på, hvordan de mange nye 
krav til planlægning og tilrettelæggelse, stiller øge-
de kvalifikations- og kompetencekrav til den pæ-
dagogiske medarbejdergruppe, så der sikres bedst 
mulig understøttelse af børnenes læring, udvikling 
og dannelse.    

Mål

 Ì At områdelederne og de selvejende instituti-
onsledere skal sikre, at der ved tilrettelæggelse 
og organisering af det pædagogiske arbejde i 
forhold til temaerne i den pædagogiske læreplan 
og ved implementering af indsatsområder tages 
afsæt i den fælles definition af kravene til den 
fagprofessionelle rolle i dagtilbuddene i Ruders-
dal.  
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 Ì At pædagogerne er medudviklere af den frem-
tidige fagprofessionelle rolle i Rudersdal. Dette 
skal ske gennem inddragelse i drøftelser om 
kravene, samt gennem eksperimenter med 
ændringer i organisering og tilrettelæggelse 
af arbejdet i dagtilbuddene og anvendelsen af 
personaleressourcerne. 

Status og evalueringsresultater 

Der har været afholdt et evalueringsmøde med om-
rådelederne, hvor der var følgende tilbagemelding. 

Pjecen har været drøftet på lederteammøder, perso-
nalemøder og på MED-møder. 
 
Kravene til den fagprofessionelle rolle har på for-
skellige måder indgået i drøftelser om kerneopga-
ven, den fælles fortælling og inklusionsprojekterne, 
lige som den har været anvendt til MUS- samtaler, 
herunder kompetenceafklaring samt tilrettelæggel-
se af kompetenceudvikling  og ved nyansættelser.  

Af tilkendegivelserne fremgik det, at pjecen i nogle 
områder har været en god støtte til aktivt at under-
støtte nye fusioner og nye arbejdsmåder. Den har 
medvirket til at give styrke til at fastholde faglige 
professionelle pædagogroller. Andre nævner, at 
pjecen ikke er brugt så aktivt, men at indholdet deri 
er fundamentet for drøftelser om varetagelse af den 
pædagogiske opgave. 
 
Der tilkendegives fra pædagoger og daglige ledere, 
at det kan være svært at leve op til kravene til den 
fagprofessionelle rolle. Der efterspørges bl.a. kur-
ser og støtte til pædagoger, der er svage i skriftlig 
formidling.  
  
Med henblik på at styrke pædagogernes didaktiske 
kompetencer, samt at varetage ansvaret for at stille 
sig undrende i forhold til udvikling af den pædago-
giske praksis, blev det besluttet, at det skulle være 
forpligtende, at bl.a. alle pædagoger skulle arbejde 
med afsæt i Den didaktiske aktionslæringsmodel.  
Pjecen om den fagprofessionelle pædagogrolle 
indgår i kompetenceudviklingsforløbene for pæda-
gogerne om implementering af arbejdet med den 
didaktiske aktionslæringsmodel.

På baggrund af de høstede erfaringer med pjecen, 
er det besluttet, at den skal revideres og forenkles 
til en mere lettilgængelig udgave.

6.2.8 Kompetenceprofiler 

Baggrund og formål

I forlængelse af beskrivelsen af kompetenceprofilen 
på den fagprofessionelle pædagog er det besluttet, 
at der med afsæt heri skal udarbejdes kompeten-
ceprofiler på øvrige medarbejdergrupper indenfor 
Børneområdet. OmrådeMED har nedsat arbejds-
grupper, der har påbegyndt arbejdet. 
I forbindelse med ”Udvikling og fornyelse” er det af-
talt i Hoved MED, at der skal arbejdes med udvikling 
af kompetenceprofiler. 
Børneområdet indgår i en tværfaglig projektgruppe 
under HR, som har til formål at udvikle en fælles 
digital kompetenceprofil, som vil kunne tilpasses de 
enkelte områder.  

Mål

 Ì Samarbejde med HR og de øvrige områder om 
at udarbejde en fælles Rudersdal skabelon for 
kompetenceprofiler. Der skal dels udarbejdes 
skabeloner for individuelle profiler for pædago-
gerne, pædagogiske assistenter og pædagogiske 
medhjælpere samt for den samlede institution. 

 Ì At få udarbejdet kompetenceprofiler for alle 
medarbejdergrupper i Børneområdet

Status og evalueringsresultater 

Børneområdet har i samarbejde med HR deltaget i 
pilotafprøvning  af digitale 
kompetenceprofiler med pædagogerne i 4 børnehse. 

Erfaringerne fra pilotafprøvningen var, at de uda-
bejdede skemaer til scoring af kompetencerne 
blev oplevet som meningsfulde og med til at skabe 
fagligt fokus. Der var ønsker til justering af enkel-
te af spørgsmålene. Herudover skal vejledningen 
forbedres, og de tekniske problemer i forhold til 
systemet skal løses, herunder at medarbejderne 
har én indgang gennem Min Rude. Det forventes, at 
IT-systemet (OPUS) kan være færdigudviklet hertil 
indenfor første halvår af 2015.
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Der er i perioden udarbejdet kompetenceprofiler for 
pædagogmedhjælperne, dagplejerne, køkkenmed-
arbejderne, køkkenlederne og de daglige ledere.
Kompetenceprofilerne indgår i uddannelsesforløbet  
om aktionslæring.

Der foreligger ikke evaluering af anvendelsen af 
deøvrige kompetenceprofiler, da de kun har været 
til rådighed i institutionerne i kort tid. OmrådeMED, 
der har godkendt kompetenceprofilerne og drøftet 
opsamlingen fra ledernes evalueringsmøde, tilken-
degiver, at der generelt er stor tilslutning til arbej-
det med kompetenceprofilerne, og at der er god 
sammenhæng i forhold til aktionslæringsforløbene.   

6.3. Udmøntning af Visionen for for  
 bedring af de fysiske rammer i   
 Daginstitutioner

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog 28.05.2008 ”Vision for 
planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer 
og placering”. Formålet med ”Visionen” er at for-
bedre de fysiske rammer, når det faldende børnetal 
og de økonomiske muligheder er til stede. ”Visio-
nen” blev efterfølgende udmøntet i Masterplanen. 
Det fremgår af Masterplanen, at Kommunalbe-
styrelsen hvert år skal tage stilling til de konkrete 
forslag til ændringer og forbedringer. 

Formål

Det er formålet, at alle daginstitutioner på sigt skal 
være indrettet med forskellige læringsmiljøer, der 
understøtter målene for de pædagogiske lærepla-
ner. Rummene skal være indrettet fleksibelt, så de 
kan anvendes til børn i alderen 0 – 5 år alt efter det 
konkrete behov for pladser. 
Det fremgår endvidere, at daginstitutionerne skal 
være bæredygtige både pædagogisk, ledelsesmæs-
sigt og økonomisk. 
Det er intentionen i Visionen, at pasningsgarantien 
skal kunne opfyldes inden for de tre pasningsom-
råder, så forældrene er sikret plads til deres barn i 
nærområdet. 

Mål 

 Ì Masterplanens forslag, herunder de driftsøko-
nomiske konsekvenser, årligt indarbejdes i Ru-
dersdal Kommunes fireårige anlægsbudgetter. 

 Ì At der i overensstemmelse med Visionen fore-
tages en gennemgang af behovet for indvendig 
vedligeholdelse og muligheder for ændringer, 
der skaber bedre læringsrum/ miljøer i børne-
husene. 

 Ì At renovering, om-, til- og nybyggeri, der sikrer 
sunde og pædagogisk udfordrende rammer for 
børn og personale gennemføres med afsæt i 
Masterkonceptet. 

 Ì At der i projektet udarbejdes en prioritering af 
hvilke typer af rum og børnehuse, der vægtes 
højest for den kommende om- og tilbygnings-
proces. 

 Ì At sikre åbenhed og tilrettelægge involverende 
processer, der medvirker til at skabe mest mulig 
tryghed for børn, forældre og personale i for-
bindelse med sammenlægninger, flytninger og 
tilpasninger af kapaciteten. 

 Ì At børnehusene indrettes med fokus på fleksi-
bilitet og gode rammer, der danner grundlag for 
pædagogisk udviklende læringsmiljøer.

 Ì At personalet drøfter og kvalificerer begreberne 
”Det små i det store”, ”Stuen er død” og ”indret-
ning og pædagogisk tilrettelæggelse af lærings-
miljøer” .

Status og evalueringsresultater

I 2013 og 2014 blev følgende tiltag gennemført, som 
et led i udmøntningen af Masterplanen:

 Ì Et nyt børnehus, Lyngborghave, opføres og 
ibrugtages i område Hestkøb: Børnehuset har 
plads til 150 børn og blev taget i brug i november 
2013. 

 Ì Den selvejende institution Gerners Børnehus (nu 
Bistrup Have) er blevet renoveret og ombygget. 
Det er primært 3-5 års bygningen, der er reno-
veret. Renoveringsarbejdet blev afsluttet i januar 
2014.  

 Ì Kohavehuset i område Vedbæk nedrives, og der 
bygges nyt børnehus til 150 børn. Byggeriet er 
forsinket og forventes færdigt i starten af 2016   
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 Ì Vikar- og gæstehus for dagplejen i Birkerød 
flyttes fra Kajerødskolen og etableres i andre 
lokaler. Dele af det tidligere børnehus Eske-
mosepark er istandsat og indrettet til vikar- og 
gæstehus. Indflytning og ibrugtagning fandt sted 
i marts 2014. 

 Ì Vikar- og gæstehus i Nærum flyttes til Dron-
ninggård børnehus og Børnehuset Honningkruk-
ken. Indflytning forventes i primo 2015.

 Ì Der blev i 2013 afsat i alt 3,6 mio. kr. til vedlige-
holdelse af legepladser. Alle legepladsmidlerne 
er udmøntet.

 Ì Plan for prioritering af vedligeholdelsesprojek-
ter: Børneområdet prioriterer vedligeholdel-
sesprojekter ud fra politisk vedtagne kriterier, 
som omhandler bygningens stand, Masterplanen 
samt visionen om de fysiske rammer. For at op-
timere prioriteringerne har Børneområdet fået 
screenet samtlige daginstitutioner på forhold 
som belysning, indeklima, energitilstand mv. 
Screeningen er afsluttet ved udgangen af 2014.

 Ì De afsatte driftsmidler til renovering blev i 2014 
anvendt til, at Skovlyhuset, Dronninggård Børne-
hus og Karethen kunne blive delvist renoveret. 
Bl.a. med nye gulve, væv på vægge og nye lofter. 
Arbejdet blev gennemført i sommeren 2014. 

6.4. Laboratorium for eksperimente-  
 rende børnehavepædagogik 

Baggrund 

Professor Stig Brostrøm og ph.d. studerende Anders 
Skriver Jensen fra enheden ”Barndom, læring og di-
daktik” (Aarhus universitet), institut for uddannelse 
og pædagogik(DPU) har taget initiativet til projektet 
”Laboratorium for eksperimenterende børnehave-
pædagogik”. Køge, Helsingør og Rudersdal kommu-
ner deltager i projektet.

Fra Rudersdal kommunen deltager 5 børnehuse 
med 2-3 pædagoger + daglig leder. Der deltager 
to børnehuse fra områdeinstitution Hestkøb, to fra 
områdeinstitution Birkehaven og et fra 0mrådeinsti-
tution Vedbæk. 

Projektets mål er:

 Ì At forskere og praktikere inspirerer hinanden 
til at tænke i demokratisk dannelse og alsidig 
personlig udvikling på tværs af læreplanstema-
er med fokus på det levede liv med børnene i 
hverdagen.

 Ì At de deltagende projektgrupper/institutioner 
løbende formulerer og afprøver pædagogiske 
principper med henblik på styrkelse af børnenes 
aktive demokratiske deltagelse i hverdagslivet.

 Ì At projektgrupperne ved hjælp af lærings- og 
praksisfortællinger dokumenterer og analyser 
egen praksis med henblik på ny-konstruktioner 
af pædagogikken.

Status og evalueringsresultater 

Pædagoger fra de 5 børnehuse i Rudersdal deltog i 
peioden fra oktober 2012 til oktober 2013 i projektet. 
De deltog i 4 uddannelsesdage samt en afslutnings-
konference på DPU. De arbejdede med selvvalgte 
aktionslæringsforløb med fokus på styrkelse af 
børnenes aktive demokratiske dannelse. 

Evalueringen havde form af en afslutningskonfe-
rence med fælles fremlæggelse af de deltagende 
børnehuses resultater, samt med et afsluttende 
opsamlingsoplæg på processen af Anders Skriver. 
Der var udstillet beskrivelse, foto mv. af eksempler 
på aktionslæringsforløbene.  Et af de deltagende 
børnehuse fra Rudersdal udstillede efterfølgende 
projektet på biblioteket.       
 

6.5. Fart på Sproget

Baggrund og formål

Fart på sproget er et forskningsprojekt om sproglig 
udvikling hos børn i dagtilbud.

Ud over Rudersdal er der syv andre kommuner, der 
deltager. Projektet udspringer af et voksende fokus 
på den tidlige sprogtilegnelse i Danmark - et fokus, 
der baserer sig på, at forskningen inden for de sene-
ste årtier har vist en sammenhæng mellem sproglige 
kompetencer i børnehaven og senere læse- og skri-
vefærdigheder i skolen. 
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Det voksende fokus har samtidig ført til en erkendel-
se af, at der mangler effektive og velafprøvede red-
skaber, som pædagoger kan bruge til at understøtte 
sprogtilegnelsen navnlig hos de børn, hvor sprogti-
legnelsen ikke forløber som forventet.
Forskningsprojektet har således til formål at skabe 
et stærkt evidensgrundlag for en sammenhængende 
national sprogindsats for børn i 3 til 5 års alderen i 
dagtilbud.

Projektet sammenlignes sideløbende med et andet 
forskningsprojekt Spell (sprogtilegnelse via legeba-
seret læsning), som bygger på samme lærings- og 
effektmål.
Det forventes at koordineringen af de to projekter vil 
give en særlig mulighed for direkte sammenligning 
af effekten af flere læringskontekster, herunder at 
undersøge om nogle børn lærer bedst med én type 
aktivitet frem for en anden. Det forventes ligeledes, 
at de to projekters profiler tilsammen dels vil løfte 
det evidensbaserede vidensgrundlag i Danmark og 
internationalt, og dels vil bidrage potentielt til at ud-
vide paletten af evidensbaserede programmer til rå-
dighed for pædagogisk praksis.

Forskningsprojektet gennemføres i et tæt samarbej-
de mellem Center for Børnesprog og Rambøll Mana-
gement Consulting med UC Lillebælt og VIA UC som 
underleverandører.

Mål

I programbaseringen arbejdes med, hvordan man 
kan indlejre systematiske, eksplicitte og differentie-
rende metoder til sprogstimulering i de lege og akti-
viteter, der i forvejen finder sted i dagtilbuddet.

At dagtilbuddene i Rudersdal Kommune ved at del-
tage i projektet får nye erfaringer med sprogarbej-
de, som senere kan implementeres i alle dagtilbud i 
kommunen.

Status og evalueringsresultater

Resultaterne af det samlede forskningsprojekt vil 
foreligge i april 2015.

Børneområdet har afholdt erfaringsmøder med de 
daglige lederefra  e 21 deltagene børnehuse efter 
gennemførte forløb i august 2013 og i maj 2014, og 
sprogkonsulenten har besøgt børnehusene i pro-
jektperioden. 

På baggrund heraf er konklusionen på, hvad der har 
bidraget positivt og kan tænkes med i en videreud-
vikling af sprogarbejdet, kort opridset i det følgende: 

 Ì De små grupper, der har arbejdet efter de 4 læ-
ringsmål (ordforråd – narrativer- lydlig opmærk-
somhed og skriftsprogskompetencer) med egen 
planlægning, har været mest succesfulde. 
Tidshorisonten for projektet har betydet, at de 
mere stille børn ”er blevet åbnet op” 
Gentagelser med sang, struktur mv. gav tryghed. 
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Personalet fik nyt blik på de stille børn.

 Ì Grupperne med programmer både i store og 
små grupper har oplevet programmerne for 
snævre og svære. De kunne ikke følge børne-
nes spor og få programmet til at passe ind i de 
aktiviteter, der i forvejen foregik i børnehusene. I 
de store grupper var det ligeledes meget svært; 
ofte ikke muligt at fastholde børnene i et alders-
spænd mellem 3- 5 år i ½ times forløb.

 Ì Nogle af materialerne fra programmerne vil 
kunne anvendes som inspiration i det videre 
sprogarbejde i kommunen, især i forhold til de 
ældste børn.

 Ì Læringsstigen har været et godt værktøj, og vil 
kunne anvendes som hjælp til at differentiere i 
det pædagogiske arbejde og kunne overføres på 
andre sammenhænge.  

 Ì Det lange forløb over 20 uger har betydet, at 
pædagogerne har fået styrket deres didaktiske 
kompetencer og fået udvidet deres syn på bør-
nenes læring, og  nogle har fået øget bevidsthed 
om læringsmiljø (stemning, opmærksomhed 
på samspil mellem børnene mv). Der er skabt 
villighed til at arbejde videre med didaktisk akti-
onslæring. 

 Ì Det store dataindtastningsarbejde, som forsk-
ningsprojektet har krævet, har været meget 
tidskrævende. 

 Ì At der har været krav om organisering, har 
nogle steder understøttet ledelsen i en ændret 
organisering af arbejdet, og der er blevet større 
fokus på at arbejde med børnene i små grupper. 
Det vurderes, at det har været godt med en fast 
struktur, gentagelser, sang og kontekst.  

 Ì Det har givet pædagogerne glæde at opleve, at 
børnene har udviklet sig positivt i perioden. Det-
te har de oplevet via de sprogvurderinger, der er 
gennemført før og efter forløbet, samt ved at se 
og opleve børnenes optagethed  og leg med rim 
og remser, Fart på sproget sangen, samt at de 
har glædet sig til at deltage i forløbene. 

 Ì Flere huse har haft pædagoger fra vuggestue-
grupperne med i nogle af forløbene, med henblik 
på at give dem inspiration, og de ønsker, at de 
positive erfaringer fra projektet fremover også 
indgår i vuggestuegruppernes arbejde.

  
Erfaringerne indgår i videreudvikling af strategien 
for sprogarbejdet i Rudersdal. 
 
Det er aftalt med forskerne i projektet, at der afhol-
des en lokal konference i maj 2015, hvor der orien-
teres om resultaterne af det samlede projekt.   

6.6. Legepladsen som en del af det   
 pædagogiske lærings- og  
 udviklingsmiljø

Baggrund og formål

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at alle be-
styrelser skal arbejde med, hvordan de vil udmønte 
den vedtagne legepladspolitik. 
Børneområdet har desuden udarbejdet pjecen ”Vej-
ledning til indretning af udearealer ved Rudersdal 
Kommunes børnehuse”, som i detaljer beskriver, 
hvordan den gode legeplads indrettes.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i 2013 
afsættes en særlig bevilling til forbedring og udvik-
ling af legepladserne.

Mål

 Ì Alle institutioner skal i deres virksomhedsplan 
have beskrevet, hvordan der arbejdes med ud-
møntning af legepladspolitikken. 

 Ì Der skal sikres et højt og ensartet sikkerhedsni-
veau på legepladserne. 

 Ì I 2013 og 2014 anvendes de særligt afsatte mid-
ler i overensstemmelse med de principper, som 
Børne- og Skoleudvalget har godkendt.

Status og evaluering

I 2014 blev rammerne for den pædagogiske doku-
mentation omlagt. Den tidligere virksomhedsplan 
er erstattet med en pædagogisk plan, hvor lege-
pladspolitikken ikke indgår som et selvstændigt 
punkt. I stedet er der lagt vægt på beskrivelsen af 
arbejdet med læreplanstemaer og aktionslærings-
forløb, og her kan brugen af legepladsen som læ-
ring- og udviklingsmiljø indgå, hvor det er relevant.

Børneområdets eksterne legepladsinspektør har 
lavet årlige tilsyn på samtlige legepladser, hvor alle 
problemer med sikkerheden er blevet beskrevet.  
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I 2015 vil legepladsmidlerne blive prioriteret til at 
udbedre de mindre sikkerhedsproblemer på lege-
pladserne, som stadig eksisterer.
I perioden 2013-2014 er de særligt afsatte lege-
pladsmidlerne hovedsageligt blevet anvendt på nye 
redskaber og forbedring og genopretning af terræn, 
belægning mm.

Midlerne er blevet udmøntet med udgangspunkt 
i de godkendte principper, og er fx blevet brugt til 
balancebomme, mini-karruseller, blomsterkasser 
og boldbaner. Derudover er der flere steder lagt ny 
belægning, og områder, hvor der har været proble-
mer med oversvømmelser under regnvejr, er blevet 

genoprettet.
7.1. Pædagogiske tilsyn

Rammerne for tilsynet

”Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med ind-
holdet af tilbuddene efter Dagtilbudsloven, og den 
måde hvorpå opgaverne løses, herunder at de mål 
og rammer, der er fastsat efter § 3 efterleves. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og 
offentliggøre rammerne for tilsynet”.

Børne- og Skoleudvalget har i juni 2010 besluttet en 
ramme for gennemførelse af de pædagogisk tilsyn i 
dagtilbud i Rudersdal Kommune. Heraf fremgår det 
bl.a., at der gennemføres tre forskellige former for 
tilsyn:

 Ì Det løbende tilsyn

 Ì Det systematiske udviklingsorienterede tilsyn 
(planlagt)

 Ì Det uanmeldte tilsyn.

Hvert andet år gennemføres planlagte pædagogiske 
tilsyn i alle dagtilbud, og hvert år gennemføres ca. 
fem uanmeldte tilfældige tilsyn som stikprøvekon-
trol. Derudover gennemføres der uanmeldte tilsyn, 
hvis Børneområdet skønner, at det er nødvendigt. 

7. Tilbagemelding på særlige temaer

Børneområdet har i efteråret 2014 revideret ram-
men for tilsyn på dagtilbudsområdet, herunder også 
beslutningen om offentliggørelse af tilsynsrapporter 
fra de pædagogiske tilsyn. 
Rapporten fra tilsynet er et arbejdsdokument, som 
drøftes med leder og områdeleder. For selvejende 
og private drøftes rapporten med ledelse og be-
styrelse.  Rapportens konklusion beskriver, hvad 
institutionen er særlig god til, og hvilke udviklings-
punkter der ses.
Konklusionen skal offentliggøres på områdets/insti-
tutionens hjemmeside. Ved opfølgende tilsyn tilføjes 
bemærkninger til konklusionen efterfølgende.  

Indholdet i tilsynene

Ved de planlagte tilsyn tages der afsæt i børnehu-
set/institutionens pædagogiske plan/overgangsplan, 
BørneRuden, hjemmeside og seneste tilsynsrap-
port. 

I 2014 var der i det planlagte pædagogiske tilsyn 
særligt fokus på temaerne: 
Trivsel og inklusion, indretning, organisering og 
sammenhæng mellem det skriftlige materiale og 
praksis. Generelt foregik tilsynene i tidsrummet fra 
kl. 10 – 14. 
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Antal anmeldte pædagogiske tilsyn i 2013

Der er gennemført tilsyn i:
1 kommunal områdeinstitution i 6 børnehuse. 

Antal uanmeldte pædagogiske tilsyn i 2013

Der er gennemført uanmeldt tilsyn i:
1 privatinstitution 
1 selvejende institution 
1 kommunalt børnehus  

Antal anmeldte pædagogiske tilsyn i 2014

Der er gennemført tilsyn i:
2 kommunale områdeinstitutioner i 11 børnehuse
1 selvejende områdeinstitution i 5 børnehuse
3 selvejende institutioner 
4 private institutioner. 

Antal uanmeldte pædagogiske tilsyn i 2014

Der er gennemført tilsyn i:
1 privatinstitution 
4 kommunale børnehuse 

Hovedkonklusionerne på de anmeldte tilsyn i 
2013 og 2014 

Samlet  vurdering

På baggrund af det pædagogiske tilsyn i børnehuse-
ne, er det Børneområdets vurdering, at det pædago-
giske arbejde lever op til lovgivningens krav.

Trivsel og inklusion

I forhold til relationen mellem personale og børn 
opleves det, at personalet i børnehusene/institutio-
nerne generelt har et positivt og imødekommende 
samspil med børnene. Dog kan det igangværende 
arbejde med nærvær og inkluderende fællesskaber 
med fordel videreudvikles.

Indretning 

Indretning af læringsmiljøer indenfor og på lege-
pladsen har de seneste år været i fokus med henblik 
på at skabe tydelige og inspirerende læringsmiljøer. 
I en del af børnehusene/institutionerne kan dette 
ses og opleves i børnenes brug af mulighederne. For 
nogle børnehuse/institutioner vil indretning fortsat 
kunne udvikles især på legepladserne. Benyttelsen 

af de udendørs rammer kan med fordel ses i sam-
menhæng med organisering af eftermiddagen, så 
der også kan arbejdes med aktiviteter om eftermid-
dagen. 

Organisering 

En del af børnehusene/institutionerne arbejder med 
rollefordeling og organisering af medarbejderne 
også på legepladsen om eftermiddagen, dog er det 
for nogle børnehuse/institutioner stadig et område, 
som har behov for opmærksomhed og prioritering. 
Dette kan ses ved manglende eller uafklaret orga-
nisering af roller og funktioner fx i forbindelse med 
frokostmåltidet. 

Ved sidemandsoplæring eller instruktion af utræne-
de medarbejdere er det vigtigt, at ledelsen arbejder 
med. Det har betydning for børnenes trivsel, læring 
og sundhed, at utrænede medarbejdere instrueres i 
praksis.   

Formidling 

Inden tilsynene er pædagogisk plan og dagbogstekst 
på BørneRuden læst. Generelt ses der et behov for 
som ledelse at prioritere, at der skabes overens-
stemmelse mellem de opstillede mål, skriftlige 
materiale og omsætning i praksis. 

Et fortsat fokus på brugen af BørneRuden som 
formidlingsmedie til forældrene anbefales, både 
i forhold til, hvad man via dokumentation formid-
ler, samt hvordan man formulerer dette i fx dag-
bogstekst. Der er børnehuse/institutioner, der er 
dygtige til at arbejde med dokumentation af forløb 
og aktiviteter, og til at dokumentere i børnehuset. 
Det kan med fordel også formidles på BørneRuden. 

Opfølgning på tilsyn 

Rapporterne fra tilsyn i et område drøftes med 
områdelederen, og for selvejende og private insti-
tutioner drøftes rapporten med institutionsleder og 
bestyrelse. 

Der er i 2013 og 2014 afholdt samtaler med 3 kom-
munale områdeledere, 1 selvejende områdeleder og 
bestyrelsesformand og 2 private institutioners leder 
og bestyrelsesformand. 
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For de selvejende og private institutioner, hvor tilsyn 
er gennemført i 2014, er der aftalt samtale med 
leder og bestyrelse i januar 2015. 

Ud af de gennemførte tilsyn, er der afholdt et og 
planlagt fem opfølgende tilsyn. Det fremgår af 
tilsynets konklusion, om der afholdes et opfølgende 
tilsyn. Konklusionen offentliggøres på områdets/
institutionens hjemmeside, og ved opfølgende tilsyn 
tilføjes konklusions bemærkninger efterfølgende.  

Udviklingssamtaler

I forlængelse af de gennemførte pædagogiske 
tilsyn afholdes udviklingssamtale med områdernes 
ledelsesteam. I 2014 er der afholdt udviklingssam-
tale med to kommunale områdeinstitutioner og en 
selvejende områdeinstitution.  

7.2. Legepladstilsyn 

Børneområdet fører årligt tilsyn med samtlige insti-
tutioners legepladser.

I forbindelse med tilsynet udarbejdes der hvert år 
tilsynsrapporter på alle legepladser. Børnehusene 
modtager alle tilsynsrapporter, som gennemgår fejl 
og mangler og beskriver, hvad der skal ændres, for 
at redskabet eller faldunderlaget lever op til gæl-
dende standarder. 

Rapporternes resultater danner desuden grundlag 
for kommende renoveringer.

Som en del af legepladstilsynet afholdes en årlig 
kursusdag, hvor de daglige ledere eller anden ansat 
fra børnehuset bliver opdateret i de gældende regler 
og standarder.

Tilsynet udføres af en ekstern konsulent. Børne-
området har i 2013 indgået ny aftale om tilsyn, som 
rækker frem til udgangen af 2016.

Hovedkonklusioner fra tilsynsrapporterne i 
2013 og 2014

 Ì Det generelle billede er, at legepladsernes sik-
kerhedsniveau i Rudersdal Kommune er højt, og 
at sikkerheden løbende forbedres.

 Ì Der arbejdes til stadighed på at minimere de 
sikkerhedsproblemer, der løbende opstår på 
legepladserne. Det drejer sig fx om såkaldte 
hovedklemfælder.

 Ì Børneområdet har prioriteret legepladsmidler-
ne for 2015 til faldunderlag og afhjælpning af 
sikkerhedsproblemer.

 Ì Derudover viser rapporterne, at de nye legered-
skaber, som er indkøbt i de senere år, har været 
med til at hæve sikkerheden. Både fordi de har 
erstattet udslidte redskaber, men også fordi 
Børneområdet har indgået bedre aftaler med 
leverandøren om vedligehold og rettelser af fejl.

7.3. Hygiejnetilsyn 

Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom hos 
børn. Ved smitsomme sygdomme spredes virus og 
bakterier ved direkte kontakt som for eksempel 
håndtryk eller næsepudsning eller via hænderne 
til for eksempel vandhaner eller legetøj og derfra 
videre til andre mennesker. Denne smittespredning 
kan mindskes væsentligt ved at have fokus på og 
overholde de hygiejniske principper. 

På den baggrund rådgiver Rudersdal Sundhedstje-
neste kommunens dagtilbud om indeklima, hygiej-
ne, smittespredning og ophobning af sygdomme. 
Kommunallægen besøger børnehuse i kommunen 
for at tilse og drøfte de hygiejniske rutiner og pro-
cedurer i institutionen. Efter besøget udarbejder 
kommunallægen en rapport med konklusioner og 
anbefalinger, som lederen modtager. 

I 2013 og 2014 har kommunallægen besøgt 28 dag-
institutioner. I besøgene har vi haft særligt fokus på 
solbeskyttelse, og på børnenes muligheder for at få 
rent frisk drikkevand. Erfaringer fra besøgene viser, 
at dagtilbuddenes personale og ledelse har viden 
om hensigtsmæssige hygiejniske rutiner og over-
holder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fle-
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ste områder. I tilfælde af ophobning af smitsomme 
sygdomme i en institution, har vi i perioder indført 
skærpede hygiejneprocedurer, som har medvirket 
til at mindske smittespredning.

Opfølgning på besøgene sker ved sundhedsplejer-
skernes jævnlige kontakt med dagtilbuddene. En-
kelte gange aflægger kommunallægen opfølgende 
besøg. 

Der samarbejdes ved behov med de øvrige forvalt-
ninger i Rudersdal Kommune og med
embedslægeinstitutionen i Region Hovedstaden

7.4. Økonomisk tilsyn  

Børneområdet fører økonomisk tilsyn med de kom-
munale og selvejende institutioner i kommunen. 

Budget: Kommunale områdeinstitutioner

Økonomisk tilsyn for de kommunale institutioner 
er placeret i Børneområdet. Tilsynet gennemføres 
via to årlige budgetopfølgninger (pr. 30.04 og 31.08), 
samt ved halvårsregnskabet, hvor områdelederen 
og Børneområdet drøfter institutionens forbrug i 
forhold til indskrevne børn/ kommende udgifter mv. 
Derudover følger Børneområdet månedligt institu-
tionernes økonomi ved hjælp af ledelsesinformation 
fra økonomisystemet.

Budget: Selvejende institutioner

Det fremgår af driftsoverenskomsterne, at de selv-
ejende institutioner er forpligtede til at sende kvar-
talsvise økonomirapporter til Børneområdet. Data 
fremsendes senest til Børneområdet pr. 7. april, 7. 
juli (halvårsregnskab) og 7. oktober. Det økonomiske 
tilsyn for de selvejende institutioner gennemføres 
derudover i forbindelse med aflæggelse af regn-
skab. 

Regnskab: Kommunale og selvejende  
institutioner

Når regnskabet foreligger, indkalder Børneområ-
det alle institutioner med merforbrug på mere end 
5 % af deres budget til et møde. På mødet aftales, 
hvordan institutionens underskud afvikles inden for 
maksimalt 3 år. Institutionen afleverer efterfølgende 

en skriftlig handlingsplan. 

Børneområdet følger herefter afviklingen af under-
skuddet.
 
Hvis en institution ikke kan følge sin handlingsplan, 
iværksætter Børneområdet et skærpet økonomisk 
tilsyn. Har det skærpede økonomiske tilsyn ingen 
effekt, kan Børnechefen i sidste instans forelægge 
sagen for Børne- og Skoleudvalget med henblik på 
at finde en varig løsning for en stabilisering af insti-
tutionens økonomiske situation.

I perioden har der været afholdt møder med et min-
dre antal institutionsbestyrelser og indgået aftaler 
om, hvordan et underskud skulle nedbringes. I to 
tilfælde har Børne- og Skoleudvalget fået forelagt 
sager, som har medført ændringer. I det ene tilfælde 
blev driftsoverenskomsten opsagt og institutionen 
lukket. I det andet overgik institutionen til kommu-
nal drift.

Budget og regnskab: Private institutioner

De private institutioner får tildelt budget ved, at de 
modtager tilskud pr. indskrevet barn. Det fremgår 
af godkendelseskriterierne for private institutioner, 
at de skal sende en oversigt til Børneområdet med 
orientering om det kvartalsvise forbrug. Der er såle-
des ingen løbende økonomiopfølgning. Institutionen 
sender deres regnskab til orientering. 

7.5. Ansøgninger om godkendelse af   
 private institutioner og  
 private dagplejere. 

Børne- og Skoleudvalget har den 6. marts 2013 
godkendt ansøgning fra Rudolf Steiner børnehaven 
Sommerfuglen om oprettelse af privatinstitution. 
Institutionen blev etableret fra 1. maj 2013. 
 
I 2014 har Børneområdet ikke modtaget nogen 
ansøgninger om oprettelse af privat daginstitutioner 
efter Dagtilbudslovens § 19, stk. 5.

Der har ligeledes ikke været ansøgt om godkendelse 
som privat dagplejer jf. Dagtilbudslovens § 21
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7.6. Lukning af venteliste fra udefra  
 kommende børn. 

Det fremgår af Dagtilbudslovens § 28, stk. 2, at en 
kommune kan lukke ventelisten for udenbys borgere 
i en begrænset periode. Fra december 2012 har der 
været åbent for, at borgere fra andre kommuner kan 
søge optagelse i alle Rudersdal Kommunes dagtil-
bud.

7.7. Sprogvurdering af børn der ikke   
 er indskrevet i dagtilbud

Det fremgår af Dagtilbudslovens § 11, at kommu-
nalbestyrelsen er ansvarlig for, at der gennemfø-
res sprogvurdering af alle 3 årige børn, der ikke er 
optaget i dagtilbud.

Sprogkonsulenten opsøger og vurderer alle 3 årige 
børn, der ikke er indskrevet i dagtilbud. Samtidig 
gøres forældrene opmærksomme på muligheden 
for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud. 
Sprogvurderingen af et barn, der ikke er indskrevet i 
daginstitution, foretages så vidt muligt i en børneha-
ve, hvor barnet evt. efterfølgende vil kunne tilbydes 
en plads.

 
Viser resultatet af en sprogvurdering, at et hjem-
mebarn har brug for en særlig indsats, indstilles 
til en tale/hørelærer i Forebyggelse og Rådgivning. 
Har barnet brug for en fokuseret indsats i relation 
til tilegnelsen af dansk som modersmål eller dansk 
som andetsprog, skal dette planlægges og gives af 
sprogkonsulenten ud fra det enkelte barns behov.

 
Dog gælder det for børn, der har dansk som an-
detsprog, at såfremt mindst én af barnets forældre 
ikke er i beskæftigelse og som følge deraf modtager 
offentlig støtte, skal kommunalbestyrelsen give bar-
net et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 
timer om ugen i et dagtilbud med støtte fra sprog-
konsulenten.

Er begge forældre i arbejde skal kommunalbestyrel-
sen give barnet et sprogstimuleringstilbud i form af 
en plads 15 timer om ugen i et dagtilbud med støtte 
fra sprogkonsulenten.

Med virkning fra 1.1.2012 blev reglerne for foræl-
drenes pligt til at lade deres barn få foretaget en 
sprogvurdering samt evt. efterfølgende sprogstimu-
lering skærpet, således at kommunalbestyrelsen 
skal standse udbetalingen af børnefamilieydelsen, 
såfremt forældrene ikke overholder deres pligt. 
(Dagtilbudslovens § 12, stk. 2)

 
Forældre kan vælge selv at varetage sprogstimu-
leringen af deres barn og skal i så fald skriftligt 
meddele dette til kommunen. Forældrene skal 
oplyse kommunen om, hvem der deltager i sprog-
stimuleringen, hvor den foregår, og hvem der står 
for det. Kommunen skal føre tilsyn med, at indhold 
og kvalitet af sprogstimuleringen står mål med den 
sprogstimulering, som kommunen tilbyder.

I perioden 1.1.2013 – 21.11. 2014 er 12 børn, der 
ikke har været indskrevet i dagtilbud, via brev blevet 
indkaldt til sprogvurdering.

 Ì 6 børn er efter sprogvurdering begyndt i dagtil-
bud på almindelige vilkår.

 Ì 3 børn er udrejst, inden sprogvurderingen blev 
foretaget.

 Ì 1 barn er udrejst, efter at sprogvurderingen blev 
foretaget.

 Ì 1 barn har forældrene valgt selv at give sprogsti-
mulering.

 Ì 1 barn venter på at blive sprogvurderet.

Der er således ingen, der benytter/har benyttet 
15/30 timers tilbuddet.
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8.1. Børn og institutioner 

8.1.1. Antal institutioner/børnehuse pr. 1.1.2015

Dagtilbuds-
typer

Antal  
dagplejere

Antal 
vuggestuer

Antal 
børnehaver

Antal 
integrerede 
institutioner

Antal 
skovbørnehaver

Kommunale  

dagtilbud
29 2* 25 2**

Selvejende  

dagtilbud
1 6 6

Private instituti-

oner/

Privat dagpleje
3

Puljeordninger 2

*Inklusiv Børnehuset Rudegårds Alle.

** Der er skovbørnehavegrupper i flere integrerede institutioner.

8. Nøgletal for Børneområdet
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8.1.2. Institutionsprognose og behov

Siden 2007 har antallet af 0-5 årige i Rudersdal Kommune været faldende. Der er løbende i perioden blevet 
foretaget tilpasning af pladser. Børneområdets seneste prognose fra december 2014 viser, at der i 2015 og 
2016 kun er mindre behov for yderligere justeringer i kapaciteten.
 
I foråret 2015 vil der blive udarbejdet en ny langsigtet befolkningsprognose. Børneområdet vil i 2015 udar-
bejde en ny langsigtet institutionsprognose med udgangspunkt i denne befolkningsprognose. 

I Masterplanen er beskrevet, hvordan de fysiske rammer og de eksisterende pladser kan tilpasses til de 
kommende års behov med henblik på at sikre den rigtige kapacitet i gode fysiske rammer.
Masterplanen bliver opdateret årligt.

8.1.3. Indskrevne børn og driftsudgifter

Indskrevne børn i 2014 
(opgjort pr. 30.9.2014)

Antal børn
Nettodriftsudgifter 

pr. plads 2014
Kommunal dagpleje 117 107.250

Kommunale og 
selvejende vuggestuepladser

907 98.010

Kommunale og 
selvejende børnehavepladser

1.632 55.110

Kommunale og 
selvejende skovbørnehavepladser

189 63.360

Privat dagpleje 0  

Private institutioner 0-2 årige 10 106.257

Private institutioner 3-5 årige 79 62.075

Puljeordninger 0-2 årige 4 114.160

Puljeordninger 3-5 årige 21 61.481

Privat pasning §80 0-2 årige* 16 73.508

Privat pasning §80 3-5 årige* 8 41.333

Pasning af egne børn 0-2 årige 
§86

20 46.844

I alt 3.003
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8.2. Særlig indsats på  
 dagtilbudsområdet 

Her opgøres antal børn, der har modtaget særlig støtte eller været indskrevet i særlige grupper i året.

Særlig indsats på dagtilbudsområdet
Antal indskrevne helårsbørn med særlige tilbud i 
gennemsnit for året 2014

Børn med støtte i det almene dagtilbud 4,5

Børn indskrevet i ressourcegrupper 6,5

Børn indskrevet i Pluspladser 4

Børn indskrevet i Zebragruppen 6

Børn indskrevet i Rudegårds Alle* 15

* Rudegårds Alle er inkl. udenbys børn.

8.3. Takster i 2014

 Takst pr. måned
Forældreandel af den 

 samlede udgift
Dagpleje 3.250 25%

Vuggestuebørn 2.970 25%

Vuggestuebørn frokostordning 630 100%

Børnehave 1.670 25%

Børnehave frokostordning 740 100%

Børnehave (45 timer) Vængebo 1.530 25%

Skovbørnehave 1.920 25%

Skovbørnehave frokostordning 780 100%

8.4. Medarbejdere – Børneområdet 

8.4.1. Tildelte personaleressourcer 

Børn pr. medarbejder*

0-2 år 3,65

3-5 år 7,27

3-5 år skovbørnehave 6,19

0-2 år dagpleje 3,33

*Antal helårsbørn, opgjort i fuldtidspladser pr. pædagogisk  

medarbejder – uden ledelse og administrativ medarbejder
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8.4.2.  Antal medarbejdere i Børneområdet  – 2014

Kommunale 
institutioner

Selvejende 
institutio-

ner

Dagplejen Adm. Støtte

Pædagogiske medarbejdere  

(pædagoger)
203,4 51,9 2,0 4,9 3,8

Pædagogiske medarbejdere  

(medhjælpere)
150,0 44,1 30,0

Pædagogiske medarbejdere  

(PAU / PGU)
17,3 0,9 4,0

Køkkenmedarbejdere 14,7 4,2 0

Fastansatte administrative  

medarbejdere 
2,6 0 0,9 5,5

Øvrige medarbejdere 8,1 2,8 3,0

Ledere 34,5 12,8 0,5 3,0

I alt 430,6 116,7 40,4 13,4 3,8

I alt i Børneområdet - dagtilbudsområdet: 604,9
Opgjort i antal fuldtidsstillinger 

8.4.3.  Fordelingen af det pædagogiske personale i kommunale og selvejende institutioner

Kommunale institutioner Selvejende institutioner
Pædagogisk uddannede medarbejdere1) 58,8 % 57,55 %
Medarbejdere uden pædagoguddannelse2) 41,2 % 42,45 %

1) Pædagogiske medarbejdere (pædagoger) og ledere. I tallene er medregnet de daglige ledere og selvejende ledere, da de ud 
over tid til ledelse også i større eller mindre omfang indgår i det direkte pædagogiske arbejde. Områdelederne er ikke medreg-
net.

2) Pædagogmedhjælpere, PAU/PGU elever samt øvrige medarbejdere.

8.4.4. Sygefravær i 2014 

Medarbejdergruppe Fravær %
Børneområdets administration 1,27 %

Dagplejen 6,20 %

Daginstitutioner kommunale 5,54 %

Daginstitutioner selvejende 5,16 %

Støttekorpset (centralt ansatte) 11,40 %

Opgjort i perioden 1.11.2013 -1.11.2014. Fraværet er sammensat af fraværstyperne; Arbejdsskade, Nedsat tjeneste, Syg-

dom, Delvis syg samt Sygdom med §56-Aftale, dvs. uden barsel, barns første og anden sygedag m.v.
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9. Opgaveliste 2013 og 2014
Ud over de beskrevne projekter og indsatsområder eller i forbindelse med disse har Børneområdet løst en 
række større opgaver, som har betydning for området. De er oplistet her. 

Opgaver Bemærkning
Digitalisering  Ì Nem Plads implementering, herunder revision af optagelsesregler og 

tildelingsmodel

Bygningsscreening  Ì Rapport udarbejdet i samarbejde med teknik og Miljø om dagtilbuddenes 

bygningstand til brug for Masterplansarbejdet

Sammenlægninger/lukninger  Ì Kastanjebakken og Natur- og Skovbørnehaven

 Ì Droninggård Børnehus og Sneglehuset

Masterplan  Ì Udarbejdelse af diverse materialer til politikere og arbejdsgrupper

 Ì Understøtte områdeinstitutioner, som bygger nye børnehuse med organi-

sering og praktisk assistence. 

(Lyngborghave, Kohavehuset og Bakkevej.) 

Organisatoriske ændringer  Ì Ændringer af områder i forbindelse med områdeleders fratrædelse.

 Ì Dagplejen ind under områdeleder

 Ì 2 vikarhuse og legestuer udlagt til børnehuse

Inklusion  Ì Omlægning af støttepædagoger til inklusionspædagoger til områderne

Tilsyn  Ì Omlægning af det pædagogiske tilsyn

Sundhed  Ì Projekt med omlægning af dagtilbudskøkkener til økologisk kost 2 årigt 

projekt

 Ì Afstemning om frokostordning til 1.1.2015

Faglige projekter  Ì Certificering af to nye idrætsbørne-haver

 Ì iPad -pilotprojektet 

Samarbejde med IT, leverandører mv om forberedelse, køb, opsætning af 

iPads, samt støtte til børnehusene i forbindelse med pilotprojektet. 

 Ì Aktionslæringsprojektet 

Planlægning og igangsættelse af omfattende kompetenceudviklings-for-

løb om omlægning af dokumentationsarbejdet

Institutioner  Ì Støtte til flere børnehuse til faglig/ledelsesmæssig opkvalificering

 Ì Ændring af den selvejende Gerners Børnehus til det kommunale 

børnehus Bistrup have

 Ì Den selvejende børnehave Egehegnet. Lukning og bygningsmæssig æn-

dring til del af den selvejende institution Børnehuset Honningkrukken og 

kommunal overtagelse af bygningen

 Ì Køb af Honningkrukken

 Ì Understøtte selvejende institutioner i arbejdet med nye vedtægter. 

(Nærum og Sct. Georg)

Sygefravær  Ì Udarbejdelse af skabelon og datagrundlag for ledelsesinformation i sam-

arbejde med Økonomi og Personale til brug for det kommende projekt om 

nedbringelse af sygefravær.

Private institutioner  Ì Ændring af godkendelseskriterier for private daginstitutioner. Opdatering 

af arbejdsgange omkring udbetaling af tilskud m.m.
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Medarbejderrepræsentanternes  
udtalelse til Kvalitetsrapporten 2015-16

Medarbejderrepræsentanterne i Børneområdets 
MED-udvalg, har fået lejlighed til at kommentere 
kvalitetsrapporten særskilt. Vi takker for mulighe-
den, som vi værdsætter meget. 
Vi vil gerne kvittere for, at kvalitetsrapporten endnu 
en gang afspejler Rudersdal Kommunes gode og 
ambitiøse arbejde på Børneområdet. Som medar-
bejderrepræsentant bliver man stolt af at se alle 
de gode tiltag, der er sat i værk, og glædes over de 
mange vellykkede initiativer der er gennemført. Det 
høje ambitionsniveau er nødvendigt i disse tider, 
med øgede krav til kvalitetsinstitutioner. Fokus på 
kerneopgaven, aktionslæringsuddannelse, mm, er 
alle nødvendige tiltag, for at kvalificere medarbej-
derne til opgaven. Vi er derfor glade for at det bliver 
prioriteret højt. 

Kvalitetsrapporten er samtidig et godt afsæt til det 
foranliggende arbejde på området. Der beskrives 
grundigt hvilke mål og opgaver der prioriteres. I for-
bindelse med Projekt Udvikling og Fornyelse, og det 
nyligt begyndte arbejde i børneområdet med imple-
mentering af Tillidsreformen, er medarbejdersiden 
optagede af, om ideer, input og forslag fra de enkel-
te medarbejdere i området, bliver hørt og medtænkt 
i de forskellige processer. Vi ved, at det i en travl 
hverdag med deadlines, kan være svært at nå at 
høre medarbejderne om deres synspunkter, ude i de 
enkelte institutioner. Men deres input er vigtige, for 
at innovation kan foregå, og for at målene og inten-
tionerne i både projekt Udvikling og Fornyelse, og 
Tillidsreformen kan opfyldes. Medarbejdersiden vil 
derfor opfordre til en kontinuerlig opmærksomhed 
på, at der ikke opstår et gab mellem de overordnede 
mål, og de medarbejdere der skal udføre dem.
Medarbejdersiden har bemærket, at der i Kvalitets-
rapporten synes at være en inkonsekvent betegnel-
se for de forskellige medarbejdergrupper. Vi kunne 
godt tænke os at det var mere tydeligt, hvornår der 
menes den samlede medarbejdergruppe, og hvor-
når der er tale om den enkelte faggruppe. 

Vi er klar over at Rudersdal Kommune ofte har 
uopsættelige deadlines, som kræver at de forskel-
lige aktører, i forskellige led i processen indleverer 
deres udtalelser med en vis kadence, for at det hele 
kan nås. Vi er klar over, at når et så omfangsrigt 
materiale som kvalitetsrapporten skal udarbejdes, 
med input fra mange forskellige aktører, er det ofte 
at deadlines bliver forskubbet. For medarbejder-
siden i Børneområdets MED-udvalg betyder de i 
dette tilfælde, at kvalitetsrapporten er sendt til os 
i 11 time. Det har således ikke været muligt for os, 
at konferere med vores respektive tillidsmænd og 
medarbejdere ude i områderne, så vi kunne indhen-
te deres input til rapporten. Som repræsentanter for 
disse mennesker, vil vi derfor gerne opfordre til, at 
der en anden gang bliver givet lidt mere tid til dette.

Medarbejdersiden er glad for, at der fremover bliver 
et øget fokus på at nedbringe sygefraværet. Det er i 
alles interesse, at afdække hvilke tiltag der skal til, 
for at få folk hurtigt tilbage efter sygdom, og på at 
forsøge at undgå at folk bliver syge i det hele taget. 
Medarbejdergruppen vil gerne opfordre til, at der 
fokuseres på øget tilstedeværelse og øget trivsel, 
fremfor at man stirrer sig blind på sygefraværs-
procenter. Vi er bekymrede for, om arbejdet med at 
nedbringe sygefraværsprocenten, vil flytte fokus fra 
at arbejde med arbejdspladsen som helhed, til at 
pege på individet som årsag. Det vil være en meget 
uheldig udvikling, som vi ikke mener passer sig for 
en attraktiv arbejdsplads.
Medarbejdersiden vil opfordre til, at arbejdet med 
en evt. omlægning af dagplejen i nord, afventer en 
opsamling af erfaringer fra den igangsatte omlæg-
ning af dagplejen i syd.
Medarbejdersiden mener, at der er brug for at kigge 
på, om der kan gennemføres forbedringer af bør-
neruden, således at andelen af medarbejdere, der 
oplever at Børneruden gør det nemmere at kommu-
nikere med forældrene, øges. Som det er nu, er det 
kun en tredjedel af medarbejderne, der oplever at 
kommunikationen er blevet nemmere pga. Børner-
uden. 

10. Bilag
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Endelig vil medarbejdersiden tilslutte sig et udsagn 
fra en af opsamlingerne fra områderne om, at der 
ligger en fortsat ledelsesopgave i, at sikre at der 
frigives og skabes tid, plads og rum til at medarbej-
derne kan fordybe sig, samle viden, og evaluere de 
enkelte tiltag.

På medarbejdernes vegne 
og med venlig hilsen

Mille Gunnergaard
FTR for pædagogerne i Børneområdet   

Jens Nybo Rasmussen
FTR for pædagogmedhjælpere og pædagogiske 
assistenter i Børneområdet 


