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1. Indledning 

Denne udviklingsplan gælder for 2015 – 2018. Den indstilles til godkendelse/ er godkendt i 
Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2015. 
 
Udviklingsplanen skal fungere som et styringsredskab, der prioriterer opgaverne for 
daginstitutioner og dagpleje de kommende fire år. 
 
Målet med Udviklingsplanen er: 
• At prioritere de fælles opgaver på dagområdet 
• Skabe fælles overblik og retning 
• Understøtte den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. 
 
Udviklingsplanen vil være styrende for indholdet i dagtilbudsområdets kommende to 
kvalitetsrapporter i de fire år for henholdsvis 2015 til 2016 og 2017 til 2018 og for 
institutionernes Pædagogiske Planer. 
 
Udviklingsplanen vil blive foldet ud med mål, tidsrammer, evaluering mv. i de to kommende 
Kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporten for 2015 og 2016 forventes forelagt for Børne- og 
Skoleudvalget i februar eller marts 2015. 
 
Børne- og Skoleudvalget har igangsat en proces frem til sommer 2015, som skal ende med, 
at der vedtages en 0 til 18 års politik. Politikken vil indeholde tre mål samt værdier og 
strategier for disse mål. Når politikken er endeligt vedtaget, skal Børneområdet sikre en 
implementering. Udviklingsplanen vil tage udgangspunkt i den kommende 0 til 18 års politik. 
 

2. 0 til 18 års politikken, dens værdier og strategier samt dens mål 

Nedenstående mål, værdier og strategier er taget fra det udkast, der eksisterer på 
nuværende tidspunkt. Udviklingsplanen blive tilrettet administrativt til den 0 til 18 års politik, 
der forventes endeligt godkendt i juni 2015. 
 
Fra indledningen: 
Ambitionen er, at kommunens dagtilbud, skoler samt fritids- og kulturtilbud, i tæt samspil 
med børnene og deres forældre, skal give børn og unge de bedst tænkelige muligheder for 
et givende, aktivt og meningsfuldt liv. Et liv, hvor nysgerrighed, dannelse og respekt for 
andre skal gøre dem til deltagere i en stadig mere globaliseret verden. 
 

Rudersdal Kommune skal opleves som en helhed, og politikken skal styrke 
sammenhængen i børnenes liv: Sammenhæng mellem hjem og institution, 
mellem institutioner og mellem kommunens tiltag. I det følgende vil 
betegnelsen børn omfatte børn og unge fra 0-18 år. 
 
Forældrenes børn 
Forældrene er de vigtigste personer i børns liv, og Rudersdal Kommune har en klar og 
positiv forventning om, at forældrene tager dette ansvar på sig. Forældrenes aktive 



Udviklingsplan for dagtilbudsområdet 2015-2018 
Rudersdal Kommune 

3 
 

deltagelse i børnenes læring, udvikling og fællesskaber er en helt central forudsætning for 
en god opvækst og udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.  
 
Alle kan noget 
Børn skal mødes med tillid, anerkendelse og klare forventninger om, at deres ressourcer 
kan og skal udvikles gennem hele deres børne- og ungeliv. Alle kan noget - og alle skal 
mødes ”der hvor de er” med en vedholdende og faglig nysgerrighed i forhold til, hvordan 
deres potentialer bedst udfoldes.  
 

Læring 
 
Værdier for Læring 
Læring og glæden ved at mestre færdigheder og opnå ny indsigt er en stærk og vigtig 
drivkraft i et indholdsrigt og givende liv. Derfor skal børn mødes af kompetente og 
engagerede professionelle voksne netop der, hvor de er i deres udvikling. Vores børn skal 
udfordres til at blive så dygtige, de kan. De skal mødes med kommunale tilbud af høj kvalitet 
– i æstetiske og motiverende og engagerende miljøer, der støtter deres læring, udvikling og 
behov.  
 
Læringstrategier: 
• Børn og unge skal mødes af et tæt, fprpligtende og involverende samarbejde mellem 

forældre og professionelle, der understøtter det enkelte barns behov og potentialer. 
• Børn skal mødes med klare forventninger og en tro påd eres og forældrenes ressourcer 
• Børn skal mødes af forældre og professionelle voksne, der sammen skaber rammerne 

for et ambitiøst lærings- og udviklingsfællesskab 
• Børn skal mødes i lærings- og udviklingsfællesskaber, der inspirerer og udfordrer til 

eksperimenterende, problemløsende læring og til at opnå ny viden 
• Børn skal mødes i en bred variation af læringsmiljøer og udviklingsmiljøer, der også 

inddrager natur og omverden  
• Børn skal mødes af kompetente voksne, der kan følge, rammesætte og guide dem i 

deres læreproces, så barnets progression er tydelig 
• Børn skal mødes af engagerede voksne, der er optaget af at udvikle sig selv som 

professionelle såvel som den helhed, de indgår i 
 

Mål for læring 

Alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst 

muligt. 
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Trivsel 
 
Værdier for Trivsel  
Trivsel opnås gennem læring og udvikling i fælleskaber. De professionelle skal sammen 
med forældrene sikre, at børns livsglæde og livsduelighed stimuleres.  
Alle børn har, på deres egne vilkår, ret til at være en del af fælleskabet - og kompetente 
professionelle skal understøtte, at alle lærer at mestre livet gennem forståelse, accept og 
tolerance.  
 
Trivselsstrategier: 
• Børn og unge skal mødes i lærings- og udviklingsmiljøer, der giver dem lyst til livet og 

mod til at møde livets udfordringer. 
• Børn skal inviteres med som aktive deltagere i demokratiske fællesskaber og have 

mulighed for at opleve sig som en del af et eller flere fællesskaber 
• Børn skal mødes af nærveærende og kompetente voksne, der understøtter den enkeltes 

behov og samtidig tydeliggør barnets og familiens ansvar for trivsel og udvikling 
• Børn skal mødes med tillid og anerkendelse, der understøtter respekt og forståelse for 

andres vilkår, kultur og livsvalg  
• Børn skal mødes i et kulturbærende miljø, hvor glæden ved samvær og mulighed for for 

at skabe relationer og venskaber er til stede 
• Børn skal mødes i lærings- og udviklingsmiljøer, der rammesætter vilkår for et positivt 

fællesskab med socialt ansvar og engagement  
 
Mål for trivsel 

Alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive 

deltagere i fællesskaber. 
 

Sundhed 
 
Værdier for Sundhed 
Sundhed spiller en væsentlig rolle for børn trivsel og udvikling, mens aktive lege og fysiske 
udfordringer stimulerer børn og unges motoriske, sociale og individuelle færdigheder. 
Derfor skal vi møde vores børn i sunde og omsorgsfulde rammer, der kan være med til at 
påvirke deres vaner og adfærd i positiv retning. 
 
Sundhedsstrategier:  
• Børn skal mødes i udviklings- og læringsmiljøer, der motiverer til udfoldelse af et sundt 

liv – også i naturen 
• Børn skal mødes i udviklings- og læringsmiljøer, der fører til forandringer i en 

sundhedsfremmende retning – med særligt fokus på kost, rygning, alkohol, motion og 
hygiejne 

• Børn skal understøttes i at mærke og fælge egne behov for at være fysisk aktiv, såvel 
som for ro, fordybelse og søvn 

• Forældre, professionelle voksne og institutioner skal sammen skabe de bedst mulige 
rammer for, at børn kan mødes med omsorgsfuldhed og understøttes i at håndtere 
udfordringer, så de udvikler en sund og positiv psykisk robusthed. 

• Børn skal mødes med en forståelse for, at natur og sundhed hænger godt sammen 
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Mål for sundhed 

Alle børn og unge skal have en sundere og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere tid i 

naturen. 
 
 

3. Det generelle mål for Udviklingsplanen for de kommende fire år 

Alle ledere og ansatte skal i overensstemmelse med 0 til 18 års politikken have fokus på 
børnene; deres læring, trivsel og sundhed. Der fordrer ansatte, der arbejder engageret med 
at udvikle deres praksis til gavn for børnegruppen og det enkelte barn.  
 
Midlet til at opnå dette er gode fysiske rammer i børnehusene og en organisation, der 
understøtter en høj pædagogisk kvalitet. 
 

4. Dagområdet går på tre ben 

0 til 18 års politikken, dens værdier, strategier og mål skal fungere som fundament for 
arbejdet på dagområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børns læring, 
trivsel og 
sundhed

Organi-
sation

Fysiske 
rammer

Faglighed

Pædagogisk IT 

Kompetenceprofiler 

• Kommunale pædagogiske 
læreplansmål 

• Mål for pædagogisk kvalitet 
• Aktionslæring som middel til 

progression i det pædagogiske 
arbejde 

• Dygtige pædagoger, der 
samarbejder om at skabe et 
fælles pædagogisk miljø 

• Masterplanen og Masterkonceptet 
• Indretning af læringsmiljøer 

 

• Ledelse af fremtidens børneliv 
• Medarbejderdeltagelse – 

Tillidsreformen 
• Udvikling og fornyelse 
• Sygefravær 
 

0-18 års politikken 
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4.1. Faglighed 
 
Mål 
Målet er at alle børnehuse har en høj pædagogisk kvalitet.  
 
For at målet kan nås, skal de ansatte indgå i et lokalt arbejdsfællesskab om børnehusets 
børn, hvor pædagogerne tilrettelægger et pædagogisk miljø med fokus på børnene og deres 
læring. Det indebærer samarbejde mellem grupper, teams og afdelinger; opdeling af 
børnene i mindre grupper og indførelse af aktionslæringsmetoden som redskab til 
pædagogisk refleksion over, hvilke mål der skal opsættes, og hvilke resultater, der opnås for 
børnegruppen og det enkelte barn. 
 
Beskrivelse  
Børneområdet har de seneste to år arbejdet med at udvikle en fælles fortælling om 
dagområdet, hvor alle børnehuse arbejder mod at have en høj pædagogisk kvalitet med 
effektive arbejdsgange til gavn for børns læring, trivsel og sundhed. Dette arbejde fortsætter 
i de kommende fire år. 
Formålet med den fælles fortælling er at have klare mål for den retning, vi ønsker, at det 
samlede dagområde skal bevæge sig mod de kommende år. For nogle børnehuse vil der 
være tale om markante ændringer; for andre er der tale om mindre justeringer. 
 
For at kunne tale om en højkvalitetsinstitution er der en række forudsætninger, der skal 
være til stede1: 
• Uddannet personale, der fokuserer på børnenes læring, udvikling, trivsel og sundhed 
• God normering og opdeling i mindre børnegrupper 
• Gode relationer, nærvær og respektfuldhed mellem parterne i institutionen 
• Aldersrelevante aktiviteter med børnene 
• Tydelige rammer for institutionens virke 
• En opdeling i mindre børnegrupper i et roligt miljø, hvor de ansatte aktivt modvirker 

uheldig stress gennem høj persontæthed. 
 

Institutionen skal tilrettelægge det pædagogiske arbejde ud fra, at der er: 
• Et rigt stimulerende læringsmljø ude og inde 
• En pædagogik, der giver børnene mange muligheder for en lærende kommunikation 
• At de ansatte er optagede af børnenes interesser og læring 
• At der er en balance mellem planlagte voksenstyrede aktiviteter, aktiviteter, hvor den 

ansatte tager tager udgangspunkt i børnenes intentioner og børneinitierede aktiviteter 
• At børnenes deltagelse anses for vigtig, og at pædagogerne er med til at hjælpe børnene 

til at huske og fremhæve, det der har været, og det der kommer i fremtiden 
• At børnene har gode relationer til jævnaldrende 
• At pædagogerne ”går foran, går ved siden af og går bagved børnene” i deres læring og 

udvikling 
• At pædagogerne tager ansvar for børnenes læring, trivsel og sundhed i hele deres 

institutionsdag og reflekterer over egen praksis og de resultataer, der opnås 

                                                
1 SFI Det nationale forskningscenter for velfærd :Daginstitutionens betydning for børns udvikling  



Udviklingsplan for dagtilbudsområdet 2015-2018 
Rudersdal Kommune 

7 
 

• At der er en sensitiv og responsiv omsorg til stede i institutionen med fokus på 
fællesskaber med samspil og samhandling  

 
Der er til brug for det kommende arbejde med at implementere den fælles fortælling 
godkendt et projekt med fælles kommunale pædagogiske læreplansmål samt udarbejdet en 
fælles faglig læringsforståelse, som tager udgangspunkt i de kommunale læreplansmål og 0 
til 18 års politikken.  
 
Der er udarbejdet pjecen ”Den fagprofessionelle rolle og opgaveløsning”; som beskriver 
kravene til pædagogerne; der er udarbejdet kompetenceprofiler for alle 
medarbejdergrupper og igangsat et treårigt kompetenceudviklingsforløb for alle ledere, 
pædagoger, knap halvdelen af pædagogmedhjælperne, alle dagplejere og forvaltningens 
ansatte, hvor aktionslæringsmetoden bliver præsenteret som den arbejdsmetode, der 
fremover skal anvendes i alle børnehuse. 
 
Der er igangsat en stor omlægning af Børneområdets styringsredskaber i form af 
Udviklingsplan, Kvalitetsrapport og Pædagogiske planer, som sætter fokus på to elementer. 
• Politisk fastsatte mål, som skal give indsigt for både medarbejdere og politisk udvalg i, 

hvilke resultater, der opnås for det enkelte barns læring. Der vil blive afrapporteret 
samlet for hvert børnehus. 

• Aktionslæringsforløb, som etableres ude lokalt i forhold til de behov, der er for 
pædagogisk udvikling og nye pædagogiske tiltag. 

 

Temaer, der skal arbejdes med i de fire år 
 
0 til 18 års politikken 
Politikken, dens værdier, strategier og mål skal implementeres på dagområdet 
 
De kommunale pædagogiske læreplansmål 
Det treårige projekt, som er godkendt af ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale forhold, gennemføres. Formålet med projektet er at afprøve, om fælles 
læreplansmål vil understøtte en høj pædagogisk kvalitet i alle børnehuse og sikre fokus på 
udmøntningen af læreplansmålene i den daglige praksis.  
 
Mål for pædagogisk kvalitet 
Børneområdet vil udover arbejdet med og evalueringen af de fælles kommunale 
læreplansmål, arbejde særligt med fire (resultat)mål fra de pædagogiske læreplansmål for 
dagområdet, som konkretisering af de tre mål fra 0 til 18 års politikken 
 
(Resultat)målene er: 
• At børnene bruger sprog/kommunikation aktivt til at indgå i lege- og 

læringsfællesskaber med andre børn (sprogvurdering af alle treårige børn) 
• At alle børn indgår som aktive deltagere i fællesskaber 
• At børnene bruger kroppen aktivt hver dag til bevægelse og fysiske aktiviteter 
• At børnene har erfaringer med, viden om og glæde ved at færdes i naturen. 
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Der vil blive udarbejdet datamateriele, der viser det enkelte barns progression i forhold til de 
fire mål. Målene skal give pædagogerne og forældrenes viden om det enkelte barns 
progression og understøtte pædagogernes refleksion over deres arbejde med børnene.  
Materialet skal kunne anvendes i forældre-pædagogsamtalerne. 
Samtidig anvendes resultatet af målene som en af flere  indikatorer på, om det at have 
fælles læreplansmål understøtter skabelsen af højkvalitetsinstitutioner.  
 
Aktionslæring som middel til progression i det pædagogiske arbejde 
Det igangsatte aktionslæringsforløb gennemføres frem til 2017, og metoden anvendes i alle 
børnehuse. 
 
Dygtige pædagoger, der samarbejder om at skabe et fælles pædagogisk miljø 
Ud fra kompetenceprofilen ”Den fagprofessionelle pædagogrolle og opgaveløsning” skal 
pædagogerne udvikle tværgående arbejds- og samarbejdsformer i børnehuset, som kan 
understøtte institutionen som højkvalitetsinstitution.  
 
 

4.2. Fysiske rammer 
 
Mål 
Målet er fortsat at udfolde ”visionen” og Masterplanen. 
 
Beskrivelse 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.5.2008 ”Vision for planlægning af 
daginstitutionernes fysiske rammer og placering”. Formålet med Visionen er at forbedre de 
fysiske rammer, når det faldende børnetal og de økonomiske muligheder er til stede. 
”Visionen” er efterfølgende udmøntet i Masterplanen og Masterkonceptet. Det fremgår af 
Masterplanen, at kommunalbestyrelsen hvert år skal tage stilling til de konkrete forslag til 
ændringer og forbedringer. 
 

Temaer, der skal arbejdes med i de fire år 
 
Masterplanen og Masterkonceptet 
Børneområdet fremlægger hvert år forslag til revision af Masterplanen og dens udmøntning. 
Forinden sendes materialet ud til de nedsatte arbejdsgrupper jfr. den vedtagne procesplan. 
 
Indretning af læringsmiljøer 
Det er målet, at alle daginstitutioner skal være indrettet med forskellige læringsmiljøer, der 
understøtter de kommunale læreplansmål. Rummene både ude og inde skal kunne ændres 
efter de behov, der opstår i børnegruppen.  
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4.3. Organisation 

 
Mål 
Organiseringen af dagtilbudsområdet skal kunne sikre, at de politiske beslutninger for 
dagområdet kan opfyldes. Det betyder, at det tilbagevendende skal vurderes, om der er 
behov for ændringer i organisationen.  
 
Beskrivelse 
For at kunne implementere 0 til 18 års politikken, de kommunale læreplansmål, og arbejdet 
med (resultat)mål, er det nødvendigt, at ledere på alle niveauer er i stand til at understøtte 
de pædagogiske processer; give retning og mening for medarbejdere og forældregrupper og 
styre sin del af organisationen mod målene.  
 
Medarbejderne skal involveres i at tage medansvar for, at organisationen får opfyldt sine mål 
og værdier i 0 til 18 års politikken i forhold til børnenes læring, trivsel og sundhed. Heri 
indgår også samarbejde om løsninger, der kan få sygefraværet til at falde. 
 

Temaer, der skal arbejdes med i de fire år 
 
Ledelse af fremtidens børneliv 
Børneområdet vil sætte fokus på ledelse af de pædagogiske processer og organiseringen af 
børns læring, trivsel og sundhed. Der vil blive arbejdet med udgangspunkt i den seneste 
viden om organiseringens betydning for børns læring; med inklusion i det lokale fællesskab 
og med tværgående samarbejde og teamorganisering. Der vil derudover blive arbejdet med 
forældrefællesskaber og forældredeltagelse. Endelig vil der skulle foretages en vurdering af 
behovet for fremtidige kompetencer for de daglige ledere.  
 
Medarbejderdeltagelse – Tillidsreformen 
Der er i juni 2013 indgået en aftale om ”Principper for samarbejde mellem parter på det 
offentlige arbejdsmarked om modernisering” også kaldet Tillidsreformen. 
Reformen har til formål at sikre en modernisering af det offentlige arbejdsmarked, som vil 
fremme en effektiv udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed. Aftalen forudsætter, at 
det sker i et tæt samarbejde mellem ledere og ansatte. De ansatte skal medinddrages og 
have medansvar for den udvikling, der skal finde sted. 
 
Tillidsreformen skal udfoldes på dagområdet. Det skal sprimært ske lokalt i det enkelte 
børnehus, men også i OmrådeMED. Der vil være fokus på begreberne dialog, involvering, 
ansvar, viljefællesskabet, effektiviseringer og innovative løsninger. 
 
Udvikling og fornyelse 
OmrådeMED vil i de kommende fire år skulle arbejde med forslag til forenkling, 
effektivisering, besparelser og effektive arbejdsgange i Børneområdet, herunder 
dagområdet. Ændringerne skal gennemføres, således at kvaliteten i de pædagogiske tilbud 
fortsat udvikles og tilpasses til nye vilkår.  
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Der vil være et særligt fokus på omlægning af dagplejen og udvikling af nye 
samarbejdsformer og strukturer, der vil understøtte et tættere samarbejde med 
daginstitutionerne. 
 
Sygefravær 
Økonomiudvalget har besluttet, at der på udvalgte områder med et højt sygefravær arbejdes 
med at nedbringe dette. Dagområdet har i 2013 et fravær på 6,2 %. Område MED og 
ledergruppen vil fra 2015 arbejde med løsninger på nedbringelse af fraværet ud fra de 
erfaringer, der blev indhentet i APU projektet. (ArbejdsPladsUdvikling på dagområdet). 
 


