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Historik 

 Ny vision i 2012, tryghed, leg og læring – Børn forandre verden. 

     Forældre indskrives i visionen. 

 Kvalitetstrekanten udarbejdes                       Faglig kvalitet 

 

 

 

                    

             

       Organisatorisk kvalitet    Brugeroplevet kvalitet 

                              

 Februar 2014; Hjernen og hjertet / KIB starter 

 



Den fælles pædagogiske Læreplan   

Forældre- og familiekompetencer 

 



Digital understøttelse af arbejdet med kvalitet og udvikling 

på dagtilbudsområdet 

 

 Øge fokus på hvert enkelt barns udvikling og potentiale med 

fokus på progression - ikke niveau. 

 

 Kvalificere og målrette dialog mellem dagtilbud og hjem- 

omkring barnets udvikling. 

 

 Understøtte arbejdet med den fælles pædagogiske læreplan 

i Gentofte Kommune. 

 

 Digital platform der samler arbejdet med kvalitet og 

dokumentation på dagtilbudsområdet. 
 

Kvalitet i Børnehøjde 



Implementering 

 Alle pædagoger i kommunen kom på kursus i systemet. 

 Fokusset var på medarbejderne, da det var dem der skulle udføre 
opgaven. 

 Forvaltningen havde meldt forventningerne klart ud. Alle børn skulle 
vurderes og forældrene have tilbudt en samtale årligt. Dagtilbud 
havde et år til at få det implementeret. 

 I Ellegården tog vi afsæt i at det var en SKAL opgave og hvordan vi 
kunne få flyttet opgaven over til at være meningsfuld og brugbar til 
udvikling af den pædagogisk praksis, altså en VIL opgave.  

 Medarbejderne var bekymret over systemet, tiden de skulle finde til 
at vurdere hvert enkelt barn og om det var muligt at vurdere/ måle 
barnet i systemet. 

 



Ledelses perspektiv 

 En klar organisering og strategi for hvordan vi gør  

 Få formidlet opgaven, således at medarbejderne kan se det 
meningsfulde i det nye. 

 Undersøge hvordan det giver bedst mening for det enkelte dagtilbud. 

 Organiseringen er i starten et ledelsesansvar, finde tid og få 
struktureret tiden til at få lavet vurderingerne. Efterfølgende bliver 
medarbejderne selvledende i forhold til de rammer ledelsen har 
defineret. 

 Få klarlagt hvilke forventninger man har som leder. Eks. Valgte jeg at 
der altid skal være pædagogiske kommentarer til alle doter der bliver 
sat i vurderingen. 

 

 

 



Organisering 

 Opstartssamtale i vuggestuen, inden barnet starter, indkøringsperson + 
Camilla deltager. 

 Evaluerings samtale i vuggestuen. Denne afholdes efter barnet er fyldt 
15-16 måneder, således at den motoriske screening kan være foretaget 
inden samtalen.  

 2 års samtale, kompetence skema 

 3 års samtale, kompetence skema + 3 års sprogvurdering, kobles med 
overleveringen til børnehaven, tages ved evalueringssamtalen efter start i 
børnehave. 

 4 års samtale, kompetence skema + motorisk screening 

 5 års samtale, kompetence skema + 5 års sprogvurderingen 

 Skolesamtale i september (kan måske afholdes fælles hvor gennemgang 
af skoleprojekt og skoleparathed gennemgås) og juni/ KIB laves.  

 



Hvordan gjorde/ gør vi 

 Vi startede med en dialog og fælles refleksion over systemet. 
Gennemgik alle spørgsmål, således at der var et fælles fagligt afsæt. 

 Vi startede med at kibbe alle børn. Udgift til vikar – gevinst alle fik 
hurtig føling med systemet. 

 En medarbejder laver vurderingen af barnet, efterfølgende har man 
en fælles refleksion på stuen, hvor det resterende personale kan 
komme med kommentarer og tilføje nye perspektiver til barnet 

 Forældrene får digitalt tilsendt materialet. Vi kan se i systemet, når 
de har udfyldt deres del. 

 Alle børn bliver kibbet i den måned de har fødselsdag og der afholdes 
forældresamtale i samme måned.  

 Spindelvæv og pædagogens noter danner udgangspunkt for samtalen 

 Samtalen slutter med at udfylde fokuspunkter, der sætter retningen 
for den pædagogiske indsats over for det enkelte barn. 

 



    Årshjul 

 Navn Fødselsdag 15-16 mdr. 

(motorik + 

kompetence) 

2 år 

(kompetence) 

3 år 

(sprog + 

kompetence) 

Pædagog 

Aksel P. 24.05.12     Maj 2015 Louise 

Elias 11.11.12   Nov. 2014 Nov. 2015 Helle 

Vilma 11.12.12   Dec. 2014 Dec. 2015 Louise 

Julis 12.12.12   Dec. 2014 Dec. 2015 Louise 

Ida 31.01.13   Jan. 2015 Jan. 2016 Louise L. 

Selma 08.03.13   Marts 2015 Marts 2016 Louise L. 

Louie 17.03.13   Marts 2015 Marts 2016 Louise 

Aksel M. 14.03.13   Marts 2015 Marts 2016 Helle 

Leon 23.05.13   Maj 2015 Maj 2016 Maria 

Elisabeth 03.06.13   Juni 2015 Juni 2016 Helle 

Zoe 21.06.13   Juni 2015 Juni 2016 Helle 

Astrid 17.07.13   Juli 2015 Juli 2016 Louise 

Isabella 21.10.13 Feb. 2015 Nov. 2015 Nov. 2016 Helle 

Merle 28.01.14 Maj 2015 Jan. 2016 Jan. 2017 Maria 

Conrad 03.03.12     April 2015 Helle 

Laura 30.03.14 Aug. 2015 Marts 2016 Marts 2017 Helle 

Carla   Feb. 2016 ? Nov. 2016 Nov. 2017 Louise 

Theo           

Nyt barn           

Frederik           



Forældre perspektiv 

 Den største udfordring har været at besvarer spørgsmålene. De er 

meget brede, da de skal ramme fra 0-6 år. 

 Udarbejdelse af forældreguide, der beskriver hvilke tegn vi bl.a. 

kigger efter og hvilke man kan kigge efter derhjemme. 

 Feedback fra forældrene er at samtalerne er blevet mere faglige og at 

det har været rigtig fint at de er forberedte når de møder til 

samtalen. 

 Forældrene får nu ”hjemme arbejde”, hvilket er med til at 

understøtte etablering af hjemmelæringsmiljøer – som jo ifølge 

Brenda Tagget er en af de væsentligste indsatsområder der påvirker 

børns udvikling/ læring positivt 

 



Beskrivelsen i skemaet Det har vi blandt andet fokus på i 

institutionen 

Det kan du desuden se efter 

derhjemme 

Sundhedskompetencer 

At kende og passe på sin 

krop 

Kendskab til egne fysiske 

behov 

Personlig hygiejne 

Sunde vaner 

Børnene spiser og sover godt og 

tilstrækkeligt. Børnene accepterer 

og deltager i vask af hænder og 

ansigt.  

Dit barn kan lide at komme i 

bad. Dit barn har et godt 

søvnmønster. 

At udfordre sin krops 

formåen 

Glæde ved at bruge sin 

krop 

Udfolde sig i fysiske lege 

Kropsbevidsthed 

Børnene deltager gerne i 

motorikaktiviteter, og vil gerne 

bevæge sig selv. Børnene kan 

udpege kropsdele som arm, ben, 

hånd, mave, næse osv. 

Dit barn er glad for at kramme, 

tumle og putte. Dit barn 

afprøver hele tiden nye 

kompetencer – kravle, stå, gå. 

Vil gerne være med til fx 

babysvømning. 

Forældreguide til børneprofilen. Vuggestuen, ca.1- 1½ år 



Arbejde med data  

 To års indsamling af data har betydet at vi nu kan se om der er progression 

hos børnene gruppen, samt under søge om der er områder hvor vi skal ændre 

praksis, således at vi bedre støtter udviklingen  af barnets/ børnenes 

potentialer 

 Eks. 5 års-sprogvurdering scorer vi lavere end kommune gennemsnittet på 3 

områder. Giver mig og personalet en opmærksomhed på at vi bliver nød til at 

undersøge hvad der kan ligge til grund.  

 Der er opstår en systematik omkring vores observationer og vurderinger af 

alle børn. ALLE BØRN SES UDFRA SAMME RAMME. 

 En opmærksomhed på at vurderingerne er et øjebliks billede og aldrig kan stå 

alene. 

 

 



Opsamling 

 

 Ingen tal uden tale 

 Dialogredskab, der er med til at 

     perspektivere fortællingen om 

     det enkelte barn. 

 Med til at udvikle 

     kvaliteten i det enkelte dag- 

     tilbud og for det enkelte barn 

 Det er en løsning, ud af mange mulige, I skal finde jeres egen. 

 



RIGTIG GOD ARBEJDSLYST 

 


