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Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kom-

mune vedtog den 26. marts 2008 Dagtil-

budspolitikken for det samlede dagpleje 

og daginstitutionsområde. Politikken blev 

godkendt efter en omfattende proces, 

hvor ansatte, ledere, Institutionsråd og 

bestyrelser havde lejlighed til at komme 

med forslag til værdier og målsætninger 

for det fælles dagtilbudsområde. Det har 

fra politisk side været vigtigt at sikre, at 

der med politikken både blev givet en 

fælles ramme og et fælles værdisæt, 

gældende for alle dagtilbud, samtidig med 

at der blev sikret et stort råderum til at 

udfylde lokalt i institutionerne.

Folketinget vedtog med virkning fra 

august 2007 en ny Dagtilbudslov, som 

stiller øgede krav til planlægningen og 

afviklingen af det  pædagogiske arbejde 

med børnene. Kravene til systematik i 

arbejdet, til dokumentation og til at skabe 

pædagogiske udfordringer, der sikrer 

børns læring, er steget med den nye lov. 

Kommunens Dagtilbudspolitik understøt-

ter lovgivningens krav til det pædagogiske 

indhold.

Derudover har Kommunalbestyrelsen 

den 28. maj 2008 vedtaget en Vision 

for planlægning af daginstitutionernes 

fysiske rammer og placering. Visionens 

langsigtede mål er, at sikre et fysisk miljø 

for børnene, hvor det er muligt at tilret-

telægge pædagogiske udfordringer der 

understøtter læreprocesser for børnene. 

Rummene skal, ude og inde, også under-

støtte lovens krav i forhold daginstitu-

tionernes pædagogiske arbejde med og 

om børnene.

I løbet af 2008 skal der nedsættes en 

række projektgrupper, som har til opgave 

at komme med konkrete forslag til ud-

møntning af Visionen i de kommende år. 

Derudover skal alle dagtilbud inden 

1. december, fremlægge en virksomheds-

plan, hvoraf det skal fremgå, hvordan 

dagpleje og daginstitutioner vil implemen-

tere den kommunale Dagtilbudspolitik.

Jeg glæder mig til i de kommende år 

at kunne se resultaterne, efterhånden 

som vi får politikken og Visionen imple-

menteret lokalt og centralt. Det vil give 

et stærkere grundlag for at skabe en 

fortsat højere kvalitet, og inspirerende 

læringsmiljøer for børnene i Rudersdal 

Kommunes dagtilbud.

Jens Ive

Formand for Børne- og Skoleudvalget

Forord
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Dagtilbudspolitik

Formål med dagtilbudspolitikken i 
Rudersdal kommune. 
Dagtilbudspolitikken er det fælles 
grundlag, som er afsæt for det 
enkelte dagtilbuds egne værdier og 
målsætninger. Formålet med dagtil-
budspolitikken er på et overordnet 
niveau at tydeliggøre de forventnin-
ger, som Rudersdal kommune stiller 
til det pædagogiske arbejde og 
hverdagslivet i dagtilbudene. Dagtil-
budspolitikken skal udmøntes lokalt 
i de enkelte institutioner.

Dagtilbudspolitikken gælder for alle 
typer af dagtilbud for 0 til 5 årige 
børn i kommunen, dvs. dagplejen, 
kommunale, selvejende og private 
institutioner samt puljeordninger. 
For de selvejende og private insti-
tutioner samt for puljeordninger er 
det den enkelte bestyrelses ansvar 
at sikre, at institutionen anvender 
dagtilbudspolitikken som fundament 
for arbejdet i institutionen. For de 

kommunale institutioner er det led-
erens ansvar at sikre det samme.

Dagtilbudspolitikken skal ses i sam-
menhæng med andre kommunale 
politikker som Kommuneplan, sam-
menhængende Børn- og Ungepolitik 
og Sundhedspolitik.

Udgangspunktet for den samlede 
dagtilbudspolitik er FN’s børnekon-
vention, formålet i dagtilbudsloven 
samt den kommunale sammenhæn-
gende børne- og ungepolitik. Den 
helt centrale værdi vil være, at kom-
munens ledere og medarbejdere 
skaber et daginstitutionsliv, hvor 
alle børn har et fysisk, psykisk og 
æstetisk børnemiljø, som fremmer 
deres trivsel, sundhed, udvikling 
og læring. Dette sker i samarbejde 
med børnenes forældre og under-
støttes af Kommunalbestyrelse og 
forvaltning. 
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Den pædagogiske kvalitet i 
Rudersdal Kommunes dagtilbud 
skal være blandt landets bedste

Kommunalbestyrelsen skal derfor 
sikre en ramme for arbejdet i insti-
tutionerne, som understøtter dette 
formål.

Værdier og målsætninger for 
dagtilbudene i Rudersdal Kommune
I nedenstående afsnit er beskrevet 
fire værdier og et sæt målsætninger 
under hver af de fire værdier.
Den enkelte institution skal under-
ordne egne pædagogiske principper, 
mål for pædagogiske læreplaner og 
indsatsområder ud fra de beskrevne 
værdier og målsætninger.

Daginstitutionen har en selvstændig 
værdi for småbørns udvikling, 
læring og dannelse
•  Institutionerne skal understøtte 

børnenes lyst til leg, læring og 
kreative tænkning og udfoldelse

•  Institutionerne skal etablere et 
fysisk og psykisk læringsmiljø, 
der giver alle børn mulighed for at 

udvikle sig og lære. Projekter og 
pædagogiske aktiviteter skal tage 
udgangspunkt i barneperspektivet. 

•  De ansatte skal tilrettelægge en 
hverdag for børnene præget af 
glæde, livslyst, omsorg, nærvær 
og tryghed

•  Børn skal lære at indgå i forplig-
tende fællesskaber, hvor de lærer 
at tage hensyn til andre børns 
synspunkter og behov, og der skal 
skabes en omgangsform, hvor 
børnene lærer at være tolerante 
og nysgerrige overfor andre men-
neskers opfattelser og kultur. De 
skal støttes i at danne venskaber

•  Institutionerne skal samarbejde 
med skolen og andre institutioner 
om at skabe sammenhæng og hel-
hed i barnets liv ved overgange

•  Institutionerne skal tage udgang-
spunkt i det brede sundhedsbe-
greb, forstået blandt andet som 
forebyggelse, fysisk bevægelse, 
kost og hygiejne



•  Børnene skal erhverve kompe-
tencer, der medfører at de kan 
deltage i udviklingen af demokra-
tiet i vores samfund

•  Dagtilbudet skal understøtte børns 
kommunikation og sprogudvikling, 
gennem samvær og pædagogiske 
aktiviteter, der understøtter en 
positiv sprogudvikling for barnet. 
Tosprogede børn skal sikres en 
særlig indsats, hvis der vurderes 
behov herfor

•  Legepladsen skal betragtes som 
et pædagogisk sted, hvor indret-
ning af denne og de pædagogiske 
aktiviteter har samme bevågen-
hed, som indretning af det pæda-
gogiske rum indendørs

•  De ansatte skal fremme børnenes 
interesse for naturen og skabe 
gode oplevelser i og med den lev-
ende natur. Børnene skal opleve, 
nyde og tage vare på denne

•  Dagtilbuddet skal understøtte 
musiske og kulturelle aktiviteter

Daginstitutionen er inkluderende 
•  Børn med særlige behov skal 

kunne forblive i lokalområdet og 
normalmiljøet, så længe det er til 
gavn for barnet, og under hen-
syntagen til børnegruppen

•  Institutionerne og husene skal 
indgå i tværfagligt samarbejde til 
gavn for det enkelte barn
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Ledelse, personale og forældre 
samarbejder om at skabe de bedst 
mulige betingelser for børnegrup-
pen og det enkelte barn
•  Der skal etableres et respekt-

fuldt og tæt samarbejde mellem 
ansatte og forældre om børnenes 
trivsel og udvikling

•  Der skal sikres en dialog og 
klar forventningsafstemning, så 
forældre ved, hvilke aktiviteter og 
tilbud, institutionen kan tilbyde 
deres barn

•  Ledelsen skal understøtte 
forældrebestyrelsernes og 
forældrerådenes arbejde for insti-
tutionens samlede virke

Mangfoldighed i tilbudene er en 
styrke
•  Der skal eksistere forskellige 

typer af pædagogiske tilbud i 
kommunen for at sikre en mang-
foldighed i pædagogik, åbnings-
tider og pasningsformer.

•  Dagtilbudene skal sikres råderum 
til at udvikle egen praksis og til at 
anvende forskellige anerkendte 
pædagogiske metoder

•  Området skal styres ledelses-
mæssigt og økonomisk effektivt

Den professionelle rolle og opgave
Det er ledelsen og medarbejderne, 
der skal sikre, at værdierne og de 

tilhørende målsætninger får liv og 
udmøntes i den enkelte daginstitu-
tion.  Det er derfor væsentligt at 
fokusere på den opgave og rolle, 
ledelse og medarbejdere skal udøve 
som professionelle i institutionen. 
Kravene til den pædagogiske opgave 
i forhold til børnene er todelt. Den 
indeholder både samfundets behov 
for almen dannelse, læring og 
udvikling for alle børn, og den 
pædagogiske indsats i forhold til 
det enkelte barns behov.

Ledelsen har indenfor de af kom-
munen fastsatte rammer ansvaret 
for, at institutionen fungerer som 
en attraktiv arbejdsplads. Der skal 
skabes et arbejdsmiljø for med-
arbejderne båret af engagement, 
kontinuerlig kompetenceudvikling 
og arbejdsglæde. 
Ledelsesopgaven skal fungere pro-
fessionelt og effektivt.
Ledelsen skal sikre, at der er en 
tydelig forventningsafstemning mel-
lem det pædagogiske tilbud, som in-
stitutionen tilrettelægger og afvikler 
til gavn for alle børn og forældrenes 
individuelle forventninger.

Medarbejderen har i samarbejde 
med forældrene ansvar for at sikre 
børnenes læring, udvikling og dan-
nelse, og skal understøtte alle børns 

6



7

behov for at tilhøre et fællesskab. 
De skal tage udgangspunkt i barnets 
potentialer. Fokus for opgaveløs-
ningen er det pædagogiske arbejde 
med børnene. Det er medarbejde-
rens ansvar at tage initiativer, der 
sikrer et godt og tillidsfuldt samar-
bejde mellem institutionens medar-
bejdere og forældrene.
Medarbejderen skal være bevidst 
om, at hun fungerer som rollemodel 
for børnene og i nogle tilfælde for 
forældrene.
Medarbejderen skal handle fagligt 
og professionelt og agere respekt-
fuldt overfor hinanden og børnene. 
Medarbejderen skal se, accep-
tere og værdsætte hvert enkelt 
barn, samtidig med, at der skabes 
rammer for fællesskab igennem 
børnenes leg eller voksenstrukture-
ret samvær, hvor personalet lærer 
børnene, at forskellige former for 
samvær kræver forskellige former 
for adfærd.

Personalet skal i samarbejdet give 
udtryk for etik, moral og normer, 
som viser sig gennem deres hand-
linger.

Alle daginstitutionsmedarbejdere 
skal være bevidste om og reflek-
tere over deres særlige opgave 
som repræsentant for en offentlig 
myndighed. De skal agere pro-
fessionelt, loyalt og respektere 
forældres kulturelle og sociale 
udgangspunkt, og samarbejde med 
forældrene i størst muligt omfang. 

For at tilgodese medarbejdernes be-
hov for at kunne planlægge, afvikle 
og evaluere det pædagogiske arbej-
de, skal medarbejderne have mu-
lighed for at anvende IT værktøjer 
i hverdagen, og have opdaterede IT 
arbejdspladser til rådighed.



Visionen indeholder dels en 
overordnet vision dels en række 
målsætninger, som skal være 
pejlemærker for de kommende 
års ændringer på området. 
De konkrete mål og løsningsmo-
deller for de 3 pasningsgarantiom-
råder og de 7 institutionsområder 
(den kommunale institution og de 
geografisk placerede selvejende 
institutioner) skal senere udmøntes 
i konkrete dagsordensager med for-
slag til ændringer indenfor området. 
I forbindelse med udarbejdelsen af 
forslag til løsninger for et område, 
vil ledelsen og MED blive involveret, 
ligesom bestyrelserne vil blive hørt.

Børnetallet falder de 
kommende 10 år
Det fremgår af den justerede 
befolkningsprognose og institu-
tionsprognosen, at børnetallet 
falder i de kommende 10 år. Faldet 
er på ca. 275 pladser de første 5 
år. Frem til 2017 falder behovet i 
alt ca. 400 pladser. Det fremgår af 
institutionsprognosen, at der er for 
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Vision for planlægning af daginstitution-
ernes fysiske rammer og placering

I forbindelse med udarbejdelse af 
planlægningsgrundlaget for dagtil-
budsområdet, er der opstået et be-
hov for et planlægningsværktøj, der 
beskriver en række principper for, 
hvordan BSU/Kommunalbestyrelsen 
ønsker, at dagtilbudsområdet skal 
udvikle sig i de kommende år, når 
behovet for pladser falder, og gamle 
institutionsbygninger skal udskiftes 
med nye eller bygges til og om.

På den baggrund har forvaltningen 
udarbejdet et forslag til en poli-
tisk vision for den fremtidige byg-
ningsmæssige ramme for dagtilbud 
for 0 til 5 årige børn. Rammen skal 
understøtte den netop vedtagne 
Dagtilbudspolitik, således at værdier 
og målsætninger for det pæda-
gogiske arbejde med børnene kan 
foregå under fysisk sunde og pæda-
gogisk udfordrende rammer.

Hensigten med visionen er at 
forbedre den fysiske ramme på 
institutionerne, når det faldende 
børnetal og de økonomiske forhold 
muliggør det.



mange børnehavepladser, samt at 
der er behov for at ændre ca. 100 
småbørnspladser til vuggestue-
pladser.

Vision
Det er formålet, at alle daginstitu-
tioner på sigt er indrettet, så de kan 
understøtte målene for de pæda-
gogiske læreplaner i institutionerne. 
Institutionerne skal, jævnfør beslut-
ningerne om områdestruktur, være 
pædagogisk, ledelsesmæssigt og 
økonomisk bæredygtige. 

Et faldende børnetal skal anvendes 
til både at skaffe mere plads og til 
at tilpasse kapaciteten indenfor 
pasningsgarantiområderne, så det 
passer til områdets konkrete behov. 

Gamle pavilloner og bygninger, der 
er udtjente, udfases til fordel for 
andre bygninger, som er indrettet 
til fleksibel daginstitutionsbrug. 
Bygningerne skal sikre børnene og 
de ansatte et sundt og sikkert fysisk 
miljø at opholde sig i. De fysiske 
rammer skal være inspirerende og 
af æstetisk høj kvalitet.

Institutionerne/husene skal have 
sikre legepladser, som understøt-
ter det pædagogiske arbejde med 
børnene. 

Der skal eksistere en mangfoldighed 
i dagtilbudene både pædagogisk og 
ejermæssigt og i de fysiske rammer.

MåLSætningER
1.  Den fysiske indretning
  Institutionerne skal indrettes, 

så de understøtter lovens krav 
til de pædagogiske læreplaner. 
Rummene skal kunne anvendes 
fleksibelt og til skiftende pæda-
gogiske aktiviteter og projekter. 
Rummene skal kunne anvendes 
til børn i alderen 0 til 5 år alt efter 
det konkrete behov for pladser.

2.   institutionerne skal være pæda-
gogisk, ledelsesmæssigt og 
økonomisk bæredygtige

  Ved nedlæggelse af pladser og 
institutioner på grund af det 
faldende børnetal, skal det sikres, 
at institutionerne hver især kan 
opfylde lovens krav og de kom-
munale beslutninger i forhold til 
det pædagogiske arbejde. 

  I forbindelse med stillingtagen til, 
hvorvidt en institution eller et hus 
skal lukkes, ombygges eller fort-
sætte uændret, vil der altid skulle 
foretages en vurdering, der ind-
drager alle aspekter vedrørende 
institutionen/huset. I vurderingen 
inddrages forhold som beskrevet 
nedenfor. 
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  Det vurderes, om institutioner og 
huse, der er dyre i drift grundet 
høje udgifter til husleje og utids-
svarende bygninger med høje 
energi- og vedligeholdelsesom-
kostninger, nedlægges til fordel 
for nye, større, tidssvarende 
bygninger. 

  Som hovedregel nedlægges 
institutioner, der ligger i områder 
med begrænset efterspørgsel 
for kommunens egne borgere og 
erstattes af andre pladser eller 
bygninger med bedre beliggenhed 
for forældrene.

  Det vurderes, om institutioner, 
der ligger i oprindelige bebo-
elsesvillaer, skal lukkes mod at 
etablere andre pladser eller andet 
institutionsbyggeri.

  I vurderingen skal indgå bygning-
ens anvendelighed i forhold til det 
pædagogiske arbejde, der skal 
kunne fungere i bygningen.

  Det er et mål, at institutioner-
nes/husenes legepladser skal 
indrettes, så de kan understøtte 
temaerne for de pædagogiske 
læreplaner.
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3.   Pasningsgarantien skal kunne 
opfyldes indenfor de 3 pasnings-
områder

  Ved tilpasning af behovet for plad-
ser, skal det så vidt muligt ske 
indenfor de tre pasningsgaranti-
områder. Pasningsgarantien skal 
på sigt kunne opfyldes indenfor 
de tre pasningsgarantiområder.

4.   Ved ombygning, nybygning og 
renovering skal institutionerne 
kunne imødekomme behovet for 
fleksibilitet i børnesammensæt-
ningen 

  Alle institutioner skal i princippet 
kunne modtage børn i alderen 
0 til 5 år. Der skal være plads til 
overflytning af dagplejebørn til 
børnehavepladser. Der skal være 
mulighed for forskellige sam-
mensætninger af børnegrupper.  

  Nye institutioner og ombygnin-
ger skal bygges, så de kan klare 
udsving i børnesammensætning 
og behov hen over året samt have 
etableret pædagogiske værk- 
steder og læringsmiljøer, der  
giver plads til mangeartede  
pædagogiske aktiviteter og pro-
jekter.

5.    Forskellige former for dagtilbud
  Der lægges vægt på, at der 

tilbydes forskellige former for 
dagtilbud i kommunen, således 
at en institution eller et hus kan 
lægge deres pædagogiske fokus 
på eksempelvis, natur- og udeliv, 
idræt og bevægelse, teater og 
rytmik. 

6. Fleksibilitet i forhold til 
 andre behov
  Ved ændringer skal der etableres 

fysiske rammer, der tilgodeser 
et tættere samarbejde mellem 
dagpleje og et pasningsområde, 
eksempelvis ved at etablere 
legestuegrupper i en institution i 
pasningsområderne.

  Der skal derudover indtænkes 
behov for lokale mødeaktiviteter i 
form af tværgående samarbejder 
og lederfaciliteter samt arbejds-
faciliteter til de ansattes pæda-
gogiske forberedelse.

7.  Omgivelser 
   Institutionernes udearealer og 

omgivelser indtænkes i planlæg-
ningen i henhold til kommunens 
kommende legepladspolitik. 
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