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3INDLEDNING

Indledning

Denne kvalitetsrapport omfatter dagtilbudsområdet for 0 
til 5-årige børn under Børneområdet. Den beskriver mål 
og indsatser for dagtilbudsområdet for 2017 og 2018 ud fra 
den 4-årige Udviklingsplan for 2015 til og med 2018, som 
Børne- og Skoleudvalget godkendte den 14.1.2015. Derud-
over evaluerer den på de indsatsområder, der er beskrevet i 
Kvalitetsrapport 2015-16.
Kvalitetsrapporten indeholder endvidere afrapportering på 
en række temaer, som Børne- og Skoleudvalget har be-
sluttet en fast tilbagemelding på. Afslutningsvis oplistes en 
række større opgaver, som Børneområdet har arbejdet med 
de sidste to år, og som ikke er beskrevet i Kvalitetsrapport 
2015-16.

Kvalitetsrapporten er et styringsværktøj, som skal sikre, 
at alle kommunale og selvejende daginstitutioner og den 
kommunale dagpleje arbejder med de politikker og beslut-
ninger, der træffes for området. Den sikrer, at dagtilbuds-
lovens krav til evaluering af pædagogiske læreplansmål er 
opfyldt. De kommunale krav til virksomhedsplaner opfyldes 
via denne Kvalitetsrapport og de oplysninger, der er lagt på 
kommunens hjemmeside for børnehusene.

Det fremgik af Udviklingsplan 2015-18 og Kvalitetsrapport 
2015-16, at Børneområdet i de fire år fra 2015 til 2018 vil 
arbejde med at omlægge den pædagogiske dokumentation 
frem til og med 2018. Målet er at anvende data som me-
ningsfuld dokumentation for det pædagogiske personale og 
lederne, således at ændring af den pædagogiske praksis i 
forhold til enkeltbørn og børnegrupperne sker ud fra den vi-
den, der indsamles som datagrundlag. Arbejdet funderes på 
den tillidsreform, der blev aftalt mellem regering, arbejds-
givere og faglige organisationer i 2013, og som Børneområ-
det efterfølgende har arbejdet med sammen med BUPL.
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Fra 2014 udarbejder børnehusene hvert år Pædagogisk Års-
rapport, som omfatter de pædagogiske indsatser, der har 
været i fokus i børnehuset i løbet af året. Områdelederen/
den selvejende leder skal herefter udarbejde en ”Analyse og 
evaluering” af årets arbejde som grundlag for nye indsatser. 
Årsrapporter og Analyse afrapporterer, analyserer og eva-
luerer på børnehusenes aktionslæringsforløb, på dialogmo-
dulet og sprogvurderinger i det digitale system ”Hjernen og 
Hjertet”, på skolestartprojektet og på øvrige egne projekter.

Børnechefen godkender på vegne af Kommunalbestyrelsen 
børnehusenes årsrapporter og analysen. Forinden er der 
en årlig udviklingssamtale med områdeinstitutionernes/de 
selvejende institutioners ledere, hvor Børnechefen drøfter 
årets indsatser med ledergrupperne og aftaler det kom-
mende års pædagogiske indsatser.

De fem private institutioner og puljeordninger er jævnfør 
godkendelseskriterierne og de indgåede aftaler forpligtede 
til at aflevere en virksomhedsplan eller en ”Pædagogisk 
Årsrapport” samt ”Analyse og Evaluering”, som opfylder 
de kommunalt besluttede mål og indsatser. Det betyder 
eksempelvis, at de skal udmønte den kommunale Børne- og 
Ungepolitik og dens tre politiske mål og arbejde med skole-
startprojekter.

Kvalitetsrapporten har været forelagt Børneområdets 
OmrådeMED inden forelæggelse for Børne- og Skoleudval-
get. Medarbejderrepræsentanternes udtalelse til rapporten 
fremgår af bilag bagest.
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1: Præsentation af 
dagtilbudsområdet

Børneområdet består af Dagtilbudsområdet, Sundhedstje-
nesten, konsulentgruppen inklusiv inklusionspædagoger, 
administrationen, fire kommunale områdeinstitutioner (fra 
1.1.2017) og ni selvejende institutioner inklusiv områdeinsti-
tutionen Ruderen.

1.1 Børneområdets opgave på dagtilbuds-
området

Børneområdet har til opgave at styre drift og udvikling af:
• Kommunal dagpleje på ca. 80 pladser for 0 til 2-årige børn
• Fire kommunale områdeinstitutioner med i alt 27 børne-
huse, to naturhuse og et kultur- og naturhus
• Den selvejende områdeinstitution Ruderen med fire børne-
huse
• Otte selvejende institutioner
• Specialinstitutionen Børnehuset Rudegårds Allé, som er 
tilknyttet områdeinstitution Birkehaven
• Specialgruppen Zebragruppen i Sjælsø Børnehus med 
seks pladser med mulighed for udvidelse til otte pladser
• Seks pluspladser i Sjælsø Børnehus
• Otte ressourcepladser fordelt i børnehusene alt efter be-
hov i lokalområdet

• Pandagruppen med seks pladser for 0 til 2-årige i Børne-
huset Frederik Clausens Vænge
• En konsulentgruppe inklusiv inklusionspædagoger
• En central administration
• Samarbejde med forældre- og institutionsbestyrelser
• Pædagogisk tilsyn, økonomisk tilsyn og hygiejnetilsyn med 
de kommunale og selvejende institutioner og dagplejen samt 
årligt tilsyn af alle børnehusenes legepladser
• Tilsyn med tre private institutioner og to puljeordninger
• Godkendelse af og tilsyn med diverse tilskudsordninger til 
pasning af børn, herunder godkendelse af forældres aftaler 
med en pasningsordning
• Godkendelse af og tilsyn med borgere, der passer mere 
end to børn, som ikke er egne børn, også selvom de ikke 
modtager kommunale tilskud
• Sprogtilsyn af hjemmegående 3-årige børn
• En naturpædagog ansat på naturskolen til naturaktiviteter 
for dagtilbudsområdet. Ordningen udløber med udgangen af 
2017 som en konsekvens af besparelserne på området.

1.2 Lovgrundlag

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

Specialtilbud til børn i alderen 0 til 5 år etableres og drives 
enten efter Dagtilbudsloven eller efter Serviceloven. (Rude-
gårds Allé drives efter Servicelovens bestemmelser)

En privatskole kan oprette dagtilbud i tilknytning til deres 
skoletilbud.

Der kan ikke oprettes pasningstilbud til småbørn efter andre 
bestemmelser.
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1.3 Kommunalt vedtagne politikker

Kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget har 
vedtaget:
• Børne- og Ungepolitikken
• Strategi for den gode inklusion
• Legepladspolitik
• Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske ram-
mer og placering
• Masterplanen med tilbagevendende justeringer
• Masterkoncept for byggeri
• Mad- og Måltidspolitik
• Fælles kommunale, pædagogiske læreplansmål for dagtil-
budsområdet
• Vedtægter for de kommunale forældrebestyrelser og 
driftsaftaler for de selvejende institutioner.

Derudover er dagtilbudsområdet omfattet af en række fæl-
les politikker og MED aftaler:
• Kommunalbestyrelsens vision og værdigrundlag for kom-
munen
• Borgerinddragelsespolitikken
• Borgerbetjeningspolitikken
• ”De kommunale kendetegn”
• Borgerdialogpolitikken
• Frivillighedspolitikken
• Sundhedspolitikken
• Alkoholpolitikken
• Personalepolitikken
• Stresspolitikken
• Arbejdsmiljøpolitikken
• Rygepolitikken
• Sygefraværspolitikken
• Kommende politik om vold, trusler og chikane
• Digitaliseringsstrategien
• Kommunikationsstrategien.

1.4 Administrative retningslinjer

For at understøtte omsætning af lovgivningens krav samt de 
besluttede kommunale politikker har Børneområdet (i nogle 
tilfælde i samarbejde med andre områder) blandt andet 
udarbejdet:
• Fælles aktionslæringsmodel
• Kompetenceprofiler for alle medarbejdergrupper. Disse 
skal revideres i den kommende periode
• Vejledning til indretning af udearealer ved Rudersdal Kom-
munes børnehuse
• Vejledning om indretning af børnehuse i Rudersdal Kom-
mune
• ”Den gode overgang” – rammebeskrivelse for samarbejdet 
mellem dagtilbud og skole 
• Digitaliseringsstrategi
• Magtanvendelse 
• Udmøntning af Børne- og Ungepolitikkens beskrivelser af 
forældresamarbejde og forældreinvolvering i et sæt princip-
per
• Principper for involvering af frivillige på Børneområdet
• Notat om seler
• TIFO-guide, underretningsguide, trivsels- og bekymrings-
guide
• Overgrebsguide
• Sorg- og kriseplan
• Anvendelse af digitale værktøjer til brug for det pædagogi-
ske arbejde (Hjernen og Hjertet).

Børneområdet vil i det kommende år sammen med Skole og 
Familie udarbejde en fælles læringsforståelse for 0 til 18 års 
området. Processen blev sat i gang på det fælles ledersemi-
nar i november 2016.
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1.5 Høj pædagogisk kvalitet og ”De fire 
spor med barnet i centrum”

Børne- og Skoleudvalget godkendte i den 4-årige udvik-
lingsplan, at Børneområdet i perioden fra 2014 til 2018 skal 
arbejde med begrebet ”høj kvalitet” på dagtilbudsområdet.

Børneområdet begyndte derfor i 2014 en stor omlægning 
af det pædagogiske arbejde med det formål at højne den 
pædagogiske kvalitet i alle børnehuse. Arbejdet er funderet 
på fem politisk godkendte dokumenter: 
• Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske ram-
mer og placering fra maj 2008
• Den fireårige Udviklingsplan for dagtilbudsområdet 2015 
til 2018, godkendt januar 2015
• Kvalitetsrapporten for 2015 og 2016, godkendt marts 2015
• Børne- og Ungepolitikkens tre politiske mål vedtaget i 
2016
• De fælles kommunale, pædagogiske læreplansmål, god-
kendt i 2014.

Derudover er der taget udgangspunkt i:
• Dagtilbudslovens bestemmelser om at arbejde ud fra læ-
replansmål, krav om kontinuerlig refleksion over og evalu-
ering af det pædagogiske arbejde samt læring for såvel den 
samlede børnegruppe som det enkelte barn
• Forskning i, hvad der skaber høj kvalitet i børns læring, 
trivsel og udvikling, herunder EPPSE projektet (et engelsk 
projekt under ledelse af Brenda Taggart) og synlig læring.

Ledelse

Fysiske 
rammer

ForældreBar-
net

Pædagog

Barnet støttes, guides og vejledes i:
• Leg
• At være udforskende
• At være kreativ
• Deltagelse i fællesskaber
• Konflikthåndtering
• Tilegnelse af et aktivt og varieret dansk sprog
• Tilknytning
• Gode relationer til jævnaldrende
• Styrkelse af selvværd og selvindsigt
• Positiv oplevelse (selvforståelse) af egen læring.

Den fagprofessionelle pædagog:
• ”Kend din virkning”
• Arbejde på/ud fra et forskningsinformeret grundlag
• Passioneret, engageret og inspirerende i arbejdet med og 
om børnene
• ”Gå foran, gå ved siden af og gå bagved børnene” i deres 
læring og udvikling
• Demokratisk dannelse og opdragelse
• Involvering af barnet, se dets intentioner og udvide dets 
verden og sprog.

Ledelse:
• ”Kend din virkning”
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• Sikre et ambitiøst udviklings- og læringsfællesskab med 
en høj social kapital
• Kunne lægge en strategi ved at fremskrive, forudse og 
forestille sig
• Sikre den vedvarende fællestænkning og anvende feedback 
i forhold til medarbejderne
• Arbejde kontinuerligt med medarbejdernes fokus på ker-
neopgaven.

Forældre:
• Forventning om, at forældrene understøtter børnenes 
fællesskaber fra og i børnehuset
• Forpligtende samarbejde om barnets læring, udvikling, 
trivsel og sundhed
• Forventning om aktiv deltagelse i livet i børnehuset.

De fysiske rammer:
• Læringsmiljøerne skal understøtte de fælles kommunale, 
pædagogiske læreplansmål
• Læringsmiljøerne skal være æstetiske, motiverende og 
engagerende
• Rammerne skal understøtte fællestænkningen
• Sundt indeklima og hygiejne, fysisk og mental plads til 
udfoldelse, fordybelse og hvile
• Aktiv inddragelse af naturområderne i det pædagogiske 
arbejde.

Dagtilbudsområdet har i 2016 igangsat databaseret arbejde, 
hvor ledelse og ansatte skal vurdere deres pædagogiske 
praksis og børnenes udbytte af de læringsmiljøer, det pæda-
gogiske personale er ansvarlige for at tilrettelægge. Omlæg-
ningen slår fuldt igennem i slutningen af 2017. 
Det er afgørende, at ledere og pædagoger får opbakning 
til denne ændring af deres arbejde, hvis den skal lykkes. 
Der er lagt vægt på, at der arbejdes tillidsbaseret, samt at 
alle parter anerkender, at data alene kan anvendes af det 
enkelte børnehus til kontinuerlig forbedring af det pædago-
giske arbejde, og ikke kan anvendes til at score børnehuse i 
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forhold til bedst/dårligst. Det er afgørende, at dette respek-
teres i den videre proces.

2: Pædagogiske indsatsområder 
for 2017-18

De pædagogiske indsatser vil i de kommende to år inde-
holde en række lokale indsatser, som det enkelte børnehus 
eller institutionsområde vil arbejde med ud fra aktionslæ-
ringsmetoden, samt et stort fælles 4Kommune-projekt om 
implementering af styrkede læreplaner for dagtilbudsområ-
det.

2.1 Område- og selvejende institutioners 
indsatser i 2017

Baggrund og formål
Børnehusenes arbejde med aktionslæringsforløb, Hjernen 
og Hjertet og projekter vurderes i forhold til deres betydning 
for det pædagogiske arbejde og evt. for organiseringen i det 
enkelte børnehus. Denne vurdering beskrives i Pædagogisk 
Årsrapport. Data fra Pædagogisk Årsrapport, fra sprog- og 
dialograpporter og ledernes egne indsamlede data analy-
seres og evalueres af områdeleder/den selvejende leder i 
forhold til arbejdet med de fælles kommunale, pædagogiske 
læreplansmål og de fire faglige mål. På baggrund af evalu-
eringen udpeger lederen børnehusets styrker og behov for 
udviklingstiltag, og efter udviklingssamtalen med Børneom-
rådet fastlægger lederen indsatserne for det kommende år. 

Oversigt over områdeinstitutionernes og de selvejendes 
institutioners indsatsområder for 2017

På baggrund af evaluering og udviklingssamtale har leder-
ne valgt indsatser for det kommende år. Følgende oversigt 
viser områdeinstitutionernes og de selvejende institutioners 
indsatsområder for 2017. For nogle områdeinstitutioner er 
der både beskrevet indsatser for det samlede område samt 
for det enkelte børnehus. 

Områdeinstitution Birkehaven

Profilinstitutioner: Birkehaven er med i den del af Friinsti-
tutionsprojektet, der handler om profilinstitutioner. Om-
rådeinstitutionens børnehuse vil i 2017 dels arbejde med 
deres profil, og dels med forældredeltagelsen i forhold til 
det enkelte hus’ profil.

Sprog: Fokus på sprog og kommunikation for de 0–2 årige

Områdeinstitution Hestkøb

Sprog: Fokus på forskellen mellem 3-års vurderingen og 
5-års vurderingen. Hvordan optimerer børnehusene den 
sproglige indsats, så børnene fortsætter udviklingen? 
Hvorfor bliver det vanskeligere at udvikle sproget?

Forældreinvolvering: Afprøve nye former for forældreinvol-
vering for at optimere forældrenes tilfredshed og børnenes 
læring og trivsel.

Områdeinstitution Holte

Sociale kompetencer, sprog og kommunikation i samar-
bejde med forældrene.

Alsidig personlig kompetence i forhold til psykisk robust-
hed i samarbejde med forældrene.

Områdeinstitution Bøllemosen

Fælles for området:
Udvikling af højkvalitets læringsmiljøer i områdeinstitutio-
nens børnehuse.
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Bøgehøjen
Kvalificering af børnehusets sproglige og kommunikative 
miljø.

Børnehuset, Fr. Clausens Vænge
Sociale kompetencer: Bedre  udnyttelse af børnehusets 
værksteds- og aktivitetsrum.

Flintehøj
Kvalificeringen af de faglige vurderinger i Hjernen og 
Hjertet samt af brugen af data som udgangspunkt for den 
pædagogiske udvikling.

Gøngehuset
Videreudvikling og præcisering af kerneopgaven: ét hus/én 
forståelse, fælles pædagogiske grundværdier.

Mariehøj
Fokus på sprog og synlig læring i form af tydelig pædago-
gisk planlægning og dokumentation.

Mølleåen
Alsidig personlig udvikling og krop og bevægelse i forhold 
til overgang fra vuggestue til børnehave.

Ravneholm
Alsidig personlig udvikling i forhold til psykisk robusthed.

Søvej
Alsidig personlig udvikling i forhold til fællesskab.

Troldehøj
Alsidig personlig udvikling samt legepladsen som lærings-
rum.

Trørød børnehus
Didaktisk aktionslæring.

Tudsen
Aktionslæringsforløbet ”Sammenhængskraft på vej mod 
skoven”.

Områdeinstitution Ruderen
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Sprog og kommunikation for de 3 til 5-årige samt alsidig 
personlig udvikling i forhold til psykisk robusthed. For beg-
ge indsatser er der fokus på inddragelse af forældrene.

Honningkrukken

Der skal arbejdes systematisk med børns sproglige udvik-
ling.

Alsidig personlig udvikling: I forbindelse med praksis-
udvikling har institutionen som fokuspunkt, at alle børn 
indgår som aktive deltagere i fællesskaber.

Nærum Menighedsbørnehave 

Indsatser i forhold til sociale kompetencer, alsidig person-
lig udvikling og sproglig udvikling.

Myretuen

Fælles for hele Myretuen: inddragelse af forældrene i 
børns læring.

0-2 år: Sprog og kommunikation

3-5 år: Børnehuset vil arbejde med en ny måltidspolitik, da 
de fra 1. januar får indført frokostordning.

Sct. Georggårdens vuggestue

Sprog
Indikatorer på læring
Voksen/barn-relationer.

Skovstjernen

Alsidig personlig udvikling med fokus på psykisk robust-
hed.

Skyttebjerg

Forældreformidling og -involvering

Anvendelse af data til pædagogiske refleksioner.
Fokus på mål og formål med de enkelte pædagogiske 
handlinger gennem aktionslæringsmodellen.

Vedbæk børnehus

Nyt aktionslæringsforløb med fokus på, hvordan de an-
satte sikrer den optimale støtte til et barn, når personalet 
udfordres rent pædagogisk af barnets uhensigtsmæssige 
adfærd.

Vængebo

Der sættes særligt ind på børnenes sproglige kompe-
tencer, deres viden indenfor læreplanstemaet natur og 
naturfænomener og deres kulturelle viden.

Alle indsatser evalueres ved slutningen af 2017 i de Pæda-
gogiske Årsrapporter og ved Udviklingssamtalerne. Herefter 
tages der stilling til nye indsatser.

2.2 Styrkede pædagogiske læreplaner

Baggrund og formål
Børneområdet forventer, at den nye regering vil fortsætte 
det arbejde, der blev igangsat af den tidligere regering med 
indførelse af ”nye, styrkede pædagogiske læreplaner”. Den 
nedsatte Mastergruppe og de tilhørende arbejdsgrupper 
har i december 2016 afleveret deres forslag til, hvordan der 
fremover kan arbejdes med fælles mål indenfor de seks re-
viderede læreplansmål samt med et fælles tværgående mål. 
Børne- og Socialministeren skal herefter tage stilling til, i 
hvilket omfang hun ønsker at fremlægge forslag til revideret 
lovgivning på området.
Uanset hvad Folketinget beslutter, er der et kommunalt 
behov for et større fokus på udmøntning af læreplansmålene 
i de kommende to år. Dertil kommer et behov for opkvalifice-
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ring af de ansatte og ledergruppen.

I 4Kommune-samarbejdet er der aftalt et 3-årigt fælles pro-
jekt, der skal understøtte omlægningen til de ”nye, styrkede 
pædagogiske læreplaner”. Arbejdet forventes igangsat i 
foråret 2017. 

Projektet strækker sig fra fælles opkvalificering af pædagog-
medhjælpere over diplomuddannelse til ledere, delprojekter 
med sprogarbejde med småbørn, etablering af læringsmiljø-
er og pædagogiske tilsynskoncepter til konkret udmøntning 
af de nye pædagogiske læreplansmål via lokale læringsa-
genter.

Intentionen med samarbejdet er:
• At samarbejde om implementering af dagtilbudsreformen 
kan give videndeling og synergi for kommunerne i imple-
menteringsprocessen
• At der vil være en effektivisering og økonomisk gevinst i 
forbindelse med udvikling af ledelsesstøtte, kompetenceud-
vikling, forandringsprocesser, konsulentbistand
• Etablering af samarbejde med eksterne aktører om imple-
mentering og efterfølgende evaluering.

Mål for indsatsen
At implementere den kommende dagtilbudsreform i de fire 
kommuner med fokus på udvikling af høj kvalitet på dagtil-
budsområdet indenfor de fire centrale områder organisation, 
ledelse, medarbejdere og barnets læring og trivsel.

Succeskriterier
At have gennemført en række delprojekter, som understøt-
ter implementering af den kommende dagtilbudsreform, 
herunder de reviderede pædagogiske læreplansmål.

Tidsplan
Projektet er treårigt. Det forventes at starte i foråret 2017.

Evaluering
Der vil blive beskrevet mål og evalueringskriterier for hvert 
delprojekt, når disse udformes.

På kommunalt niveau skal alle børnehuse og institutions-
områder hvert år aflevere en årsrapport med tilhørende 
analyse og evaluering, som drøftes med Børnechefen i den 
årlige udviklingssamtale. Heri indgår implementering af mål 
fra den pædagogiske læreplan i aktionslæringsforløbene 
lokalt og i vurderingerne i dialogmodulet og sprogvurderin-
gerne. Dette afrapporteres næste gang til Børne- og Skole-
udvalget i januar 2019.

Endvidere vil evalueringsinstituttet EVA i 2017 aflevere en 
evaluering af, hvordan børnehusene har omsat de eksi-
sterende kommunale læreplansmål jævnfør det nuværen-
de 3-årige forsøg med fælles kommunale, pædagogiske 
læreplansmål, som kommunen har fået tilladelse til af den 
tidligere minister for Børn-, Undervisning og Ligestilling.

2.3 Friinstitutioner - daginstitutionsområ-
dets frivillighedsprojekt

Baggrund og formål
Alle kommunale områder samt den selvejende institution 
Honningkrukken deltager i et fireårigt fælles kommunalt 
projekt.

Grundlaget for projektet er:
• Børne- og Ungepolitikkens værdier om forældrenes aktive 
involvering i børnenes læring, trivsel, udvikling og fællesska-
ber
• Borgerdialogpolitikkens værdier om inddragelse af borge-
re
• Børneområdets principper (MED) for frivilliges deltagelse i 
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daginstitutionens liv og hverdag
• Forskningsresultater, herunder Effective Pre-school, 
Primary and Secondary Education project (EPPSE projektet), 
der viser, at forældres inddragelse i børnenes læring har 
afgørende betydning for børnenes læring senere i skolelivet
• Den kommunale inklusionsforståelse med inddragelse af 
forældre til at understøtte børnefællesskaberne
• Børneområdets aktionslæring som metode til udvikling af 
den pædagogiske praksis.

Projektet har tre delprojekter under sig:
• Samarbejde med frivillige
Med inddragelse af forældre og andre frivillige personer og 
organisationer i børnenes hverdag i institutionen
• Samskabelse af den fælles institution
Med afprøvning af nye former for dialoger og involvering af 
forældre i forældrebestyrelsens og forældrerådenes arbejde 
og beslutninger samt nye former for inddragelse af forældre 
i den pædagogiske debat om udvikling af den pædagogiske 
kvalitet
• Etablering af profilinstitutioner
Med inddragelse af forældre i dialogen om udvikling af den 
pædagogiske kvalitet.

Mål for projektet
Projektets mål er at højne den pædagogiske kvalitet ved at 
inddrage forældre og andre frivillige i børnenes liv og læring 
i institutionerne.

Dette skal ske ved at skabe nye veje og samarbejdsformer 
for involvering af forældre og andre frivillige i børnenes læ-
ring, trivsel udvikling og fællesskaber i daginstitutionerne. 

Opgaven
De tre delprojekter skal:
• Undersøge om andre samarbejdsformer og stærke pæ-
dagogiske profiler kan skabe en stærkere involvering fra 
forældres side i deres barns børnehus
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• Undersøge om inddragelse af forældre og andre frivillige 
i børnehusenes pædagogiske hverdag kan højne den pæda-
gogiske kvalitet
• Via friinstitutionsstatus afprøve nye veje til forældretil-
fredshed og forældreinvolvering.

Tidsplan
Godkendelse i Kommunalbestyrelsen 25.5.2016.
Projektet vil grundet ændring i områdelederstruktur (bespa-
relse) fra fem til fire områdeinstitutioner først blive igang-
sat i januar 2017. Derudover er område Hestkøb indtrådt i 
projektet.
• Start 2017: Opkvalificering om dialog og samskabelse som 
redskab for samarbejde om den pædagogiske kvalitet i for-
året 2017 for de involverede forældre, ledere og pædagoger
Kompetenceudvikling for de involverede ledere i processty-
ring/facilitering mv.
• April 2017: Beskrivelse af delprojekter skal være færdige 
til styregruppen
• Maj 2017: Igangsættelse af de konkrete delprojekter.

Evaluering
• Der iværksættes en fælles evaluering styret af styregrup-
pen
• Der evalueres dels i forhold til målene for det fælles pro-
jekt, dels i forhold til de konkrete mål, der fastlægges i de 
lokale delprojekter
• Der evalueres ved en spørgeskemaundersøgelse, hvor for-
ældres og ansattes erfaringer og tilbagemeldinger i forhold 
til målene undersøges
• Derudover evaluerer hvert delprojekt ud fra de fastlagte 
mål og temaer, om målene blev nået, eller om man opnåede 
noget helt andet, samt om eventuelle justeringer af projektet 
i forløbet.
Resultatet af den samlede evaluering forelægges til politisk 
godkendelse, når projektet er afsluttet ved udgangen af 
2020.

3: Indsatsområder for 2017-
18 for organisation og 
ledelsesprojekter

3.1 Nye områder

Baggrund og formål
Pr. 1. januar 2017 omlægges de eksisterende fem områdein-
stitutioner til fire. Ændringen er et af mange besparelsesfor-
slag, som blev vedtaget i forbindelse budgettet for 2017.

Formålet er at spare en områdelederstilling.

Mål
At gennemføre ændringen fra fem til fire områdeinstitutio-
ner, således at de fire nye områder kan fungere fra januar 
2017.

Succeskriterier
At alle omlægninger er på plads i løbet af de første måneder 
af 2017, så områderne kan fungere administrativt og ledel-
sesmæssigt.

Tidsplan
November og december 2016:
• Tilrettelæggelse af ændringer i IT systemer, budget, 
personaleomlægninger, tilpasning til nye børnetal i fleks’en, 
rettede institutionslister til alle kommunale områder, tilrette 
kommunens hjemmeside og visitkortene, tilretning i Bør-
neRuden, Hjernen og Hjertet mv.
• Forslag om overgangsordninger for forældrebestyrelser og 
MED systemer
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• Ændring af TIFO og samarbejdsfora i øvrigt.

Januar 2017:
• Etablering af de nye områder i forhold til ledelsesteam, 
inklusionsansatte mv. 
• Forhandling om ny TR struktur.

Februar 2017: 
• Tema for områdeledere om konsekvensen for ledelsesop-
gaven af større områder.

Evaluering
I juni 2017 gennemføres et temamøde med områdelederne, 
hvor alle arbejdsgange, budgettilpasninger mv. gennemgås. 
Eventuelle mangler løses.

3.3 Gennemførelse af tilpasninger for bud-
get 2017-20

Baggrund og formål
Direktionen har ønsket fokus på gennemførelse af de mange 
tilpasninger for budget 2017 til 2020.

På Børneområdet skal nedenstående ændringer gennemfø-
res.

Tema 2017 2018 2019

Bleer Gennem-
føres fra 
1.1.2017

Tema 2017 2018 2019

Uændret 
mellemmål-
tidsordning i 
2017

Der skal 
findes en be-
sparelse på 
kr. 950.000 i 
2017
Børneom-
rådet skal 
fremlægge 
forslag til 
anden ord-
ning i efter-
året 2017

Samtænk-
ning af 
flygtninge-, 
inklusions- 
og sprogind-
sats

Børneom-
rådet har 
sparet ca. en 
halv stilling

Afskaffelse 
af 3,5 års 
besøget i 
Sundheds-
tjenesten

Besparelsen 
er gennem-
ført

Tre lukke-
dage op til 
påske

Personale 
er varslet. 
Forældre er 
underrettet. 
Vedtægt for 
forældre-
bestyrelser 
tilrettes
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Tema 2017 2018 2019

Uddannel-
seskontoen

Den centra-
le konto er 
tilpasset

Den centrale 
konto skal 
tilpasses 
yderligere

Sundheds-
tjenesten

Sundhedstje-
nesten skal 
udmønte 
en fastlagt 
besparelse

Naturvejle-
derstilling

Bortfalder 
1.1. Proces 
igangsættes 
i foråret 2017

Reduktion af 
TR-tid

Der er 
igangsat et 
forhand-
lingsforløb 
med FOA og 
BUPL

Omlæg-
ning af de 
selvejendes 
administra-
tion

Der er igang-
sat et forløb 
med besty-
relserne

Bortfald af 
fast ledel-
sestid

Proces 
igangsættes 
i 2018

Tema 2017 2018 2019

To ugers 
sommerfe-
rielukket i 
skovbørne-
havegrupper

Er varslet 
med virkning 
fra som-
mer 2017. 
Vedtægt for 
forældre-
bestyrelser 
tilrettes

Tre børne-
huse får 
indskrænket 
åbningstid 
fra 51,5 til 
49 timer 
ugentligt

Fra 1.5.2018. 
Sag forelæg-
ges i foråret 
2017

Reduktion i 
antal områ-
deledere

Igangsat 
proces i ok-
tober 2016

Engangs-
rammebe-
sparelse

Findes på 
Børneområ-
dets samle-
de budget

Mål
• At alle beslutninger vedrørende budgettilpasninger for 
2017 er gennemført
• At alle kommende beslutninger vedrørende budgettil-
pasninger for 2018 og 2019 er gjort administrativt klar til 
gennemførelse i de kommende år.

Succeskriterier
• At MED-systemet er involveret i gennemførelsen af de 
budgettilpasninger, der er vedtaget
• At områdeledergruppen er involveret i processen.
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Tidsplan
I maj 2017 har Område-MED seminar, hvor gennemførelse 
af budgettilpasninger for perioden 2018 til 2020 gennem-
drøftes.

Evaluering
Sker i Kvalitetsrapporten for 2019-20.

3.4 Implementering af Borgerdialogpolitik-
ken

Baggrund og formål
Kommunalbestyrelsen har den 25.5.2016 vedtaget en Bor-
gerdialogpolitik. Områderne har efterfølgende til opgave at 
arbejde med implementering af politikken.
På Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2017 skal Børne-
området forelægge en sag, der beskriver, hvilke initiativer 
der er sat i værk for at bringe områdets dialog med borger-
ne i fuld overensstemmelse med politikken. Forinden skal 
alle afdelinger og institutioner under Børneområdet gen-
nemføre forløb, hvor de vurderer deres nuværende praksis i 
dialogen med brugere/borgere.

Børneområdet er omfattet af Børne- og Ungepolitikken. Her 
fremgår det, at:
”Forældrene er de vigtigste personer i børn og unges liv. 
Rudersdal Kommune har en klar og positiv forventning om, 
at forældrene tager dette ansvar på sig. Forældrenes aktive 
involvering i børnenes og de unges trivsel, læring, udvikling 
og fællesskaber er en helt centralt forudsætning for en 
god opvækst og udvikling af personlige, sociale og faglige 
kompetencer. Tilsvarende er forældrenes aktive involvering 
grundlaget for, at børn og unge lærer selv at påtage sig et 
ansvar for deres eget liv og udvikling” (citat fra politikken).

Involvering af forældre og andre frivillige er beskrevet to ste-
der i denne Kvalitetsrapport. Dels under afsnit 2.1. Områder 
og selvejendes indsatser i 2017, hvor en række områder og 
institutioner tilkendegiver, at de vil arbejde med forældrein-
volvering i forhold til børnenes læring og trivsel i børne-
husene. Dels i afsnit 2.3. Friinstitutioner - daginstitutions-
områdets frivillighedsprojekt, hvor involvering af forældre i 
børnenes liv og læring i børnehusene er beskrevet, ligesom 
projektet inddrager samarbejde med de frivillige foreninger.

Mål
• At alle områder og selvejende institutioner til maj 2017 har 
afleveret materiale, der beskriver deres indsatser i forhold 
til at implementere Borgerdialogpolitikken
• At Børneområdet har afleveret en dagsordenssag til BSU i 
maj 2017, der gennemgår områdets samlede indsats.

Succeskriterier
At det fremgår af dagsordenssagen, hvordan Borgerdialog-
politikken implementeres.

Tidsplan
Indsatsen iværksættes i januar 2017. Frivillighedsprojektet 
afrapporteres efter afslutning ved udgangen af 2020. 
De lokale indsatser med forældreinvolvering opgøres ved 
udgangen af 2017.

Evaluering
Indgår i Kvalitetsrapporten for 2019-20.
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4: Evaluering af pædagogiske 
indsatser 2015-16

4.1 Mål for pædagogisk kvalitet

Baggrund og formål
Kommunalbestyrelsen igangsatte i starten af 2014 en proces 
for at formulere langsigtede mål. Formålet hermed er at 
styrke den politiske ledelse af Rudersdal Kommune ved at 
fokusere på relativt få, langsigtede politiske mål for kommu-
nens kerneopgaver. Børne- og Skoleudvalget har udarbejdet 
tre langsigtede mål, som indgår i Børne- og Ungepolitikken.

De tre langsigtede, politiske mål:
• Alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvik-
le deres læringspotentiale bedst muligt
• Alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistri-
ves og alle skal være aktive deltagere i fællesskaber
• Alle børn og unge skal have en sundere fysisk aktiv hver-
dag, samt tilbringe mere tid i naturen

Status
Dagtilbudsområdet har arbejdet med at tilvejebringe måle-
resultater, der giver viden om, at de tre langsigtede, politi-
ske mål opfyldes for alle børn. 

De fire faglige mål
På Børneområdet er de tre politiske mål i Børne-og Unge-
politikken omsat til fire faglige mål. De fire faglige mål tager 
alle udgangspunkt i de fælles kommunale læreplansmål 
indenfor temaerne sproglig udvikling, sociale kompetencer, 
krop og bevægelse og natur og naturfænomener. Målene er 
herefter opdelt ift. 0-2 år og 3-5 år for at styrke et fokus på 
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læring, trivsel og sundhed for aldersgrupperne. 

De fire faglige mål anvendes til:
• dialog med barnets forældre ved forældresamtaler
• tilbagemelding til pædagogerne og lederne på, hvordan 
deres pædagogiske praksis indvirker på børnenes læring, 
trivsel og sundhed
• opsamling og refleksion for Børneområdet
• tilbagemelding til Børne- og Skoleudvalget i forhold til de 
tre langsigtede mål.

De fire spor med barnet i centrum
Grundlaget for Børneområdets arbejde med at skabe høj 
kvalitet i børnehusene er ”De fire spor med barnet i cen-
trum”, som er udsprunget af Dagtilbudspolitikken, Børne- 
og Ungepolitikken, forskning indenfor 0 til 5-års området og 
synlig læring.

De fire spor med barnet i centrum er den fagprofessionelle 
pædagog, ledelse, fysiske rammer og forældre.

Ledelse

Fysiske 
rammer

ForældreBarnet

Pædagog

Succeskriterier
Succeskriterierne fra Kvalitetsrapport 2015-16 er alle 

opfyldt, da samtlige kommunale børnehuse og selvejende 
institutioner nu anvender både sprogvurderingsmaterialet 
og dialogvurderingen.

Evaluering
Fra efteråret 2015 har alle kommunale børnehuse og 
selvejende institutioner anvendt sprogvurderingssystemet 
i Hjernen og Hjertet. I løbet af 2015 undersøgte og testede 
Børneområdet forskellige vurderingssystemer, som kun-
ne anvendes i forhold til de øvrige tre faglige mål: Sociale 
kompetencer, naturen og naturfænomener og krop og bevæ-
gelse. I efteråret 2015 besluttede Børneområdet at benytte 
dialogmodulet i Hjernen og Hjertet fra Rambøll. Ud over at 
systemet opfylder beskrivelsen af krav til anvendelse, er det 
også afgørende, at systemet har samme base som sprog-
vurderingssystemet. Det betyder en enklere arbejdsgang for 
brugerne; pædagoger, ledere og forvaltning. 

Sammenhængen mellem de tre politiske mål og de fire 
faglige mål er ændret fra beskrivelsen i Kvalitetsrapport 
2015-16 og tager nu udgangspunkt i de fælles kommunale, 
pædagogiske læreplansmål. Endvidere er målene opdelt i 
0-2 år og 3-5 år for at understøtte det pædagogiske arbejde 
med differentieret tilgang jf. dagtilbudsloven § 8.
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BØRNE- OG UNGEPOLITIKKENS 3 POLITISKE MÅL

LÆRING TRIVSEL SUNDHED

”Alle børn og unge skal lære mere og 
udfordres til at udvikle deres læringspo-
tentiale bedst muligt”

”Alle børn og unge skal trives bedre, fær-
re børn skal mistrives og alle skal være 
aktive deltagere i fællesskaber”

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

DE FIRE FAGLIGE MÅL

Sproglig udvikling

At børnene bruger sprog/kommunikation 
aktivt til at indgå i lege- og læringsfælles-
skaber med andre børn

Sociale kompetencer

At alle børn indgår som aktive deltagere i 
fællesskaber

Krop og bevægelse

At børnene bruger kroppen aktivt hver 
dag til bevægelse og fysiske aktiviteter

Naturen og naturfænomener 

At børnene har erfaringer med, viden om 
og glæde ved at færdes i naturen

0 TIL 2 ÅR

At etablere sproglig kontakt

At kommunikere med sin omverden

At indgå i sociale fællesskaber At bruge kroppens grundbevægelser

At være rutineret med sine grundbevæ-
gelser

At vise interesse for naturen og dens 
fænomener

At være nysgerrig over for naturen og 
dens fænomener

3 TIL 5 ÅR

At forstå sprogets regler og vise interesse 
for skriftsprog

At eksperimentere med skriftsproget

At indgå i samspil med andre At mestre grundbevægelser 

At mestre koordinering af grundbevægel-
serne

At være nysgerrig over for og forstå natu-
ren og dens fænomener
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 4.2 Område- og selvejende institutioners 
evaluering

Baggrund og formål
Denne evaluering er resultatet af en analyse af sprog- og 
dialogprofilerne i forhold til de fire faglige mål. Evaluerin-
gens pointer er konkretiseret gennem målene fra dialogmo-
dulet i forhold til aldersgrupperne 0–2 år og 3–5 år. 

Succeskriterier
Følgende succeskriterier er beskrevet:
• At materialet er udarbejdet og anvendes i alle børnehuse 
ved udgangen af 2016 
• At målingerne anvendes ved forældresamtaler 
• At materialet giver oplysninger om børnenes læring på de 
fire faglige mål
• At målingerne anvendes som refleksionsredskab i forhold 
til den pædagogiske praksis og eventuelle behov for ændret 
praksis.

Status: Hvad er gennemført i 2015–16
Sprogvurderinger har været gennemført for alle treårige 
børn siden efteråret 2015. Der blev gennemført 202 sprog-
vurderinger fra september til december 2015, mens der i 
2016 er gennemført 523 vurderinger, hvilket giver et anven-
deligt datagrundlag.
Anvendelsen af dialogprofiler startede i børnehusene i som-
meren 2016. Børn, der forventes at starte i skole i 2017, var 
den første aldersgruppe, der blev vurderet med dialogpro-
filen. Efterfølgende har børnehusene startet vurderinger af 
øvrige aldersgrupper. De kommende skolebørn vil i februar/
marts blive vurderet igen inden deres skolestart i maj. 

Antal gennemførte dialogprofiler i 
perioden fra juni–december 2016:

2016 Antal børn

9-14 mdr 96

På vej mod to år 153

På vej mod bør-
nehave

161

På vej mod fire 
år

248

På vej mod 
skole

667

I alt 1.325

Antal gennemførte sprogvurderinger 
af treårige børn i 2015 og 2016:

År Antal børn

2015 202

2016 523

I alt 725

Nedenstående skema viser sprogvurderingens normscore 
for alle børn i Danmark efterfulgt at scoren for alle treårige 
børn i Rudersdal Kommune. Den generelle og fokuserede 
indsats varetages i det daglige, pædagogiske sprogarbejde, 
mens særlig indsats dækker over børn med specifikke 
sproglige vanskeligheder, hvor logopæd er tilknyttet.

Særlig ind-
sats

Fokuseret 
indsats

Generel 
indsats

Danmark 5 procent 10 procent 85 procent

Rudersdal 
Kommune
2016

7 procent 7 procent 86 procent

Rudersdal 
Kommune
2015

8 procent 10 procent 82 procent

Data til udviklingssamtaler med Børneområdet
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Som opfølgning på børnehusenes arbejde med Børneområ-
dets mål for pædagogisk kvalitet og anvendelsen af vurde-
ringssystemerne i Hjernen og Hjertet har Børneområdet 
afholdt udviklingssamtaler med alle kommunale lederteams 
og selvejende ledere. Samtalernes udgangspunkt var bl.a. 
ledernes vurdering og analyse af arbejdet med sprog- og 
dialogvurderingerne. 
Ud fra samtalerne kan det konkluderes, at data fra Hjernen 
og Hjertet giver oplysninger om børnenes læring, og at data 
anvendes som refleksionsredskab i forhold til den pædago-
giske praksis og eventuelle behov for ændringer af praksis. 

Følgende eksempler fra tre børnehuses analyser viser an-
vendelsen af data fra Hjernen og Hjertet:

”I dialogprofilerne ses det, at der ikke har været arbejdet 
fokuseret med skriftsproget. Dette kunne med fordel ud-
vikles, eventuelt i et samarbejde med skolen. Da vi har stor 
opmærksomhed på bevægelse i vores pædagogiske prak-
sis, havde vi forventet, at dette kunne aflæses tydeligere i 
dialogprofilerne.” 

”I dialogprofilerne kan jeg se, at børnene på vej mod 3 år 
har fået etableret en sproglig værktøjskasse og kan kom-
munikere med deres omverden, men at de har svært ved at 
indgå i sociale fælleskaber og anvende sproget.” 

”Som en fremadrettet indsats vil det være anbefalelses-
værdigt at analysere husenes projekter og mål i forhold til 
nedenstående læreplansmål og med henblik på resultatet i 
sprogvurderingerne.
Læreplansmål: 
At barnet får næret sin nysgerrighed for skrifttegn og 
skriftsprog i hverdagslivet.
At barnet kan eksperimentere og lege med sproget.”

Nedenstående figur viser gennemsnittet af de 667 dialogvur-
deringer for børn på vej mod skole, der er foretaget i kom-
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munen. Figuren viser, hvilke tegn de kommende skolebørn 
vurderes efter. Ledernes analyse og evaluering viser, at der 
er behov for opmærksomhed på to forhold: sprog: at kom-
munikere med skriftsproget og person: er psykisk robust.

De fire faglige mål sprog, social kompetence, krop og bevæ-
gelse og naturen og naturfænomener er i dialogvurderingen 
og dermed i ovenstående figur beskrevet som social, sprog, 
krop og natur. Som figuren illustrerer, er der arbejdet med 
alle fire faglige mål. Udviklingssamtalerne har yderligere 
understøttet anvendelsen af dialogvurderingerne som et 
redskab til refleksion over praksis. Det vigtigste er dog, at 
dialogvurderingerne giver børnehusene mulighed for at 
justere den pædagogiske praksis ud fra et indblik i børnenes 
læring, udvikling og sundhed.

Evaluering af læreplansmål
Ved gennemgang af alle områdeinstitutioners og selvejende 
institutioners evaluering af læreplansmålene fremgår det 
primært, hvilke læreplanstemaer børnehusene har arbej-
det med. Alle læreplanstemaer har været i spil, men med 
forskelligt fokus.

Beskrivelserne af de aktionslæringsforløb og projekter, 
børnehusene har arbejdet med, viser, at alle seks læreplan-
stemaer har været i fokus eller brugt som udgangspunkt for 
en pædagogisk planlagt indsats. 

Mange af de aktionslæringsforløb, børnehusene har evalue-
ret, handler om rutiner i hverdagen som måltidet og garde-
roben. 

Eksempel på evaluering af læreplansmål:
”Læreplanstema: Den alsidige personlige udvikling 
Læreplansmål: At barnet udvikler kendskab til sig selv og 
andre mennesker 
Aktionslæringsforløb om ”ro i garderoben”.

Aktionen har gjort, at vi har fået en god overgang fra spis-
ning/garderobe – garderobe/legeplads. Overgangen er 
blevet mere struktureret og nemmere at overskue for både 
børn og voksne. Det har betydet, at de voksne er blevet bed-
re til at fordele sig og går med i garderoben, når de første 
børn er færdige med spisning. Samtidig går en voksen på 
legepladsen hurtigere end før, så børnene ikke skal sidde 
og vente for længe.
Det er tydeligt, at barnet udvikler kendskab til sig selv og 
andre mennesker. Børnene har fået en mere rolig overgang 
og er blevet mere selvhjulpne, og nogle har haft overskud til 
at hjælpe andre i tøjet. Det har også givet gladere børn, som 
har fået mere selvtillid.”

Eksempel på evaluering, der viser anvendelse af lokale mål:
”Under aktionslæringsforløb er der særligt arbejdet med: 
Alsidig personlig udvikling – sociale kompetencer – krop 
og bevægelse – kulturelle udtryksformer og værdier. De 
enkelte læreplanstemaer er omsat i lokale mål i de enkelte 
forløb.

Eksempelvis:
Under læreplanstemaet ”kulturelle udtryksformer og vær-
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dier”
• Barnet har tilegnet sig viden om den kultur, det er at 
bruge en iPad.

Vores mål for børnene: 
• At børnene aktivt deltager i vores planlagte pædagogiske 
aktiviteter i naturen med iPads.
• At børnene selv kan tage billeder med iPad’en.
• At børnene sammen med en voksen kan indhente viden på 
iPad.”

Følgende tre figurer af dialogprofilerne for hhv. børn på vej 
mod to år, børn på vej mod børnehave og børn på vej mod 
fire år, viser på kommuneniveau, at alle børnehuse har 
arbejdet med samtlige læreplanstemaer. Det er fortsat et 
indsatsområde at tage udgangspunkt i læreplansmålene i 
aktionslæringsforløb og projekter.

Evaluering
Samtlige kommunale og selvejende børnehuse benytter 
både sprog- og dialogvurderingssystemerne. Dialogvurde-
ringen benyttes ved alle forældresamtaler, og til at støtte op 
om denne opgave har Børneområdet afholdt kursusforløb i 
”den gode forældresamtale” for pædagoger. De fleste pæ-
dagoger har deltaget i 2016, og forløbet fortsættes i 2017, så 
alle pædagoger får dette kompetenceløft. 

Udviklingssamtalerne viste, at lederne via vurderingerne har 
fået øje for forhold i børnenes trivsel, læring og sundhed, 
som ikke tidligere har været tydelige. Som et eksempel kan 
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nævnes, at sprog- og dialogvurderingerne har vist forskelle 
på piger og drenge i dele af vurderingerne. Denne forskel 
har givet anledning til refleksion over den pædagogiske 
praksis, som afspejles i indsatsområderne for 2017.
Følgende figur viser et eksempel fra et børnehus, hvor 
sprogvurderingsresultater er vist fordelt på køn.

Der har i opstarten med at arbejde databaseret været fokus 
på at lære at anvende systemerne og lære at fortolke dem 
og bruge dem til forældresamtalerne. Der har ikke været 
specielt fokus på at udmønte de tre politiske mål omsat i de 
fire faglige mål.
Børneområdet holder i januar 2017 seminar sammen med 
EVA (Evalueringsinstituttet), hvor arbejdet med de tre politi-
ske mål drøftes med alle ledere leder og TR’ere.

Indsatser for 2017
På baggrund af områdeinstitutionernes og de selvejende 
institutioners vurdering, analyse, evaluering og udviklings-
samtale er der formuleret indsatser for 2017. Indsatserne 
viser tydeligt, at dialogvurderingerne har stor betydning det 
kommende års indsatser, som i høj grad tager udgangs-
punkt i de fire faglige mål, og som også er differentieret i 
forhold til børn på 0–2 år og 3–5 år.  
Indsatser i 2017 beskrives i afsnit 2.1 i denne Kvalitetsrap-
port.
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4.3 Pædagogisk IT og medielæring

Baggrund og formål
Af Kvalitetsrapport 2015-16 fremgår det, 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 pædagoger effektivt kan 
tilrettelægge og understøtte børns medialiserede leg og 
læring ved hjælp af digitale redskaber. 

Hensigten med Børneområdets medielæringsstrategi er at 
sikre, at digitale læremidler i Rudersdal Kommunes dagin-
stitutioner bidrager til børns læring og digitale dannelse.
Medielæringsstrategien 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 
relationer og rammer. De digitale medier, vi kender i dag, 
kan om få år være erstattet af nye teknologier. Således er 
det udvikling af børns kompetencer til at begribe og agere i 
en medialiseret verden, der er i fokus for denne strategi. 

Medielæringsstrategien skal bruges i børnehuset til at 
koordinere daglig praksis, og på længere 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 tilrettelægges en sammen-
hængende indsats, og at der skabes bedst mulige rammer 
for en glidende overgang fra dagtilbud til skole.

Mål for indsatsområdet:
• At alle børnehuse får tablets som lærings- og arbejdsred-
skab for børn og pædagoger 
• At alle børnehuse anvender tablets til at understøtte det 
pædagogiske arbejde på nye måder
• At tablets bruges til videndeling mellem pædagogerne, 

til kommunikation til og med forældre og til pædagogisk 
dokumentation.

Status
Tablets som lærings- og arbejdsredskab
Der er udleveret iPads til alle pædagoger i Rudersdal Kom-
mune i perioden januar 2015–februar 2016. Udlevering og 
opsætning er foregået i samarbejde mellem Børneområdet 
og Rudersdal IT.
Ved udleveringen er der givet instruktion i sikkerhed, god 
skik omkring anvendelse af digitale redskaber og en kort 
teknisk introduktion til iPad’en.

De pædagoger, der var ansat i børnehuset på udleverings-
tidspunktet, har ligeledes modtaget tre gange tre timers 
undervisning på fyraftensmøder i anvendelsen af iPads i det 
pædagogiske arbejde.

Herudover har der som tilbud til de tidligt deltagende huse 
været afholdt to gåhjem-møder med medielæring og digital 
pædagogisk kommunikation på dagsordenen. Som sup-
plement hertil er der afviklet otte webinarer med fokus på 
BørneRuden, Cykelmyggens cykellegeplads og Krop og 
bevægelse med digitale redskaber. Deltagelsen har været 
svingende.

Tablets til at understøtte det pædagogiske arbejde på nye 
måder 
I april 2016 blev kommissorium for IT-nøgler i Børneom-
rådet opdateret. I den nye version nuanceredes opgaveløs-
ningen, og det tydeliggjordes at IT-nøgle og daglig leder 
tilsammen skulle løfte opgaven med teknisk og pædagogisk 
vejledning i forhold til digitale løsninger i børnehuset.
Der afholdes halvårlige møder for IT-nøglerne med fokus på 
rammen for opgaveløsningen og opkvalificering af IT-kom-
petencer. IT-nøgler og daglige ledere har adgang til support 
fra Børneområdet på tekniske og pædagogiske problemstil-
linger.
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iPads anvendes i alle børnehuse til at understøtte kommuni-
kationen med forældrene via BørneRuden. 
Introduktionen af iPads har medført en øget anvendelse af 
billeder og digital kommunikation omkring kerneopgaven. 
Der ses en væsentligt styrket digital produktion af pædago-
gisk dokumentation i børnehusene, hvor børnene inddrages 
i udvælgelse af billeder eller lignende.
Overordnet set er oplevelsen hos et udsnit af de daglige 
ledere, at adgangen til kommunikation med og mellem 
pædagogerne har fået et kvantitativt og kvalitativt løft. Det 
ses bl.a. i forhold til koordineringen og organiseringen af 
det pædagogiske arbejde. I den børnerettede pædagogiske 
indsats fokuseres der særligt på anvendelse af kamera og 
adgang til billedmedier, ligesom søgninger efter viden ofte 
nævnes. 

I Børneområdets lukkede Facebookgruppe om medielæring 
og iPads ses eksempler på anvendelse af appen Puppet Pals 
til dokumentation af og refleksion over naturforløb. Appen 
Book Creator er anvendt i aktionslæringsforløb og PicCol-
lage bliver hyppigt anvendt i en bred vifte af institutioner 
på tværs af kommunen. Fotohuskespillet, Peter Puslespil 
og Minimale par anvendes i flere huse til understøttelse af 
sprogarbejdet. Reverser-appen anvendes til understøttelse 
af arbejdet med krop og bevægelse. Natur- og naturfæno-
mener understøttes med digitale mikroskoper, kamera og 
søgeværktøjer.

Tablets til videndeling mellem pædagogerne, til kommuni-
kation til og med forældre og til pædagogisk dokumentation
Pædagogens skrivebord er etableret i foråret 2016 i et 
samarbejde mellem Børneområdet og Rudersdal IT. Pæ-
dagogens skrivebord er lagt ud til pædagogernes iPads. På 
Pædagogens skrivebord præsenteres vejledninger, politik-
ker, planer, driftsstatus på BørneRuden og links til relevante 
digitale platforme. Trafiktallene på Pædagogens skrivebord 
viser, at der gennemsnitligt i perioden 25.08.16–29.11.2016 
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har været 218 hits dagligt og heraf 108 hits på forsiden. 

Herudover anvendes to lukkede Facebookgrupper til sup-
port, inspiration og information for medarbejdere i dag-
institutioner. Den ene gruppe (IT-nøgler i Børneområdet) 
anvendes primært af IT-nøglerne til videndeling og support 
ift. tekniske problemstillinger. Den anden Facebookgruppe 
(Medielæring og iPads i Børneområdet) er for alle typer 
spørgsmål, kommentarer og videndeling for pædagoger på 
Børneområdet. I gennemsnit er opslag det sidste halvår af 
2016 set af 80-120 personer, og der er en høj frekvens af 
bruger-til-bruger support i grupperne.

I de børnehuse, der har ønsket det, har medarbejderne 
adgang til translatør-appen SayHi, som har lettet kommu-
nikationen med forældre, der ikke eller i meget begrænset 
omfang taler dansk. Der er meget positive tilbagemeldinger 
fra børnehusene om en væsentligt forbedret kommunikation 
med disse forældregrupper.

Status på borgerrettede IT-systemer
I august 2016 overgik Børneområdet til NemBørn 2.0, hvilket 
har været en omfattende opgave i forberedelse (marts-
august 2016), implementering (juli-november 2016) og 
support (hele perioden).
Funktionaliteterne i NemBørn er i store træk de samme 
som før, mens brugerfladen har ændret udtryk. Der opleve-
des efter overgangen til NemBørn 2.0 både hos forvaltning, 
medarbejdere og borgere løbende større og mindre fejl, 
hvilket har medført en stor support- og fejlretningsopgave 
på både forvaltnings- og børnehusniveau. På centralt niveau 
i Børneområdet har to medarbejdere delvist været afsat 
til implementering af-, support på- og fejlretning omkring 
NemBørn 2.0.

Før overgangen til NemBørn 2.0 indgik ikke protokolfunktion 
med historik i NemTjekind, hvorfor det ikke var muligt at 
anvende den digitale tjekind-funktion. Efter overgangen til 

NemBørn 2.0 er det nu en mulighed. Det skal vurderes, om 
NemTjekind skal udrulles på det samlede Børneområde. 

Status på administration af MDM-system. 
Børneområdets MDM-system (Mobile Device Management) 
administreres centralt fra børneområdet. Der administre-
res 437 iPads i Børneområdets MDM-system. Alle apps kan 
på ethvert tidspunkt trækkes tilbage og redistribueres til 
nye brugere. Pædagogens skrivebord samt andre væsent-
lige bogmærker og publikationer distribueres ligeledes via 
MDM-løsningen. Oprettelse af AppleID’er administreres cen-
tralt for at forebygge blacklisting af domænet @rudersdal.dk, 
da der maksimalt kan oprettes 3 AppleID’er om dagen.

Evaluering
Der laves i starten af 2017 en kortlægning, hvor effekten af 
digitale redskaber i Rudersdal Kommunes dagtilbud under-
søges. Denne kortlægning skal danne grundlag for eventu-
elle justeringer af medielæringsstrategien og arbejdet med 
digitale medier. Det videre arbejde med medielæringsstra-
tegien vil delvist foregå i samarbejde med Skole og Familie, 
der bidrager til at identificere snitflader og samarbejdsom-
råder.

4.4 De 5 veje til et godt liv

Baggrund og formål
Det er politisk besluttet, at der i Rudersdal Kommune skal 
arbejdes med mental sundhed gennem projektet ”De 5 veje 
til et godt liv”. Projektet indledtes i Børneområdet i 2015 
gennem arbejdet med Børne- og Ungepolitikken.

De 5 veje til et godt liv består af enkle budskaber, der kan 
bruges i hverdagen og give inspiration til mental sundhed. 
Projektet iværksættes gennem undervisning og interaktive 
værktøjer, der lægger op til refleksion og diskussion af, hvad 
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der styrker vejen til et godt liv. Undervisning tilrettelægges 
for det enkelte område.

Succeskriterier
Børneområdets indsatser relaterer sig til anvendelse af 
værktøjskassen:
• Der er anvendt redskaber fra værktøjskassen til kompe-
tenceudvikling af medarbejderne i Børneområdet centralt og 
eksternt via MED-strukturen.
• 70 procent af kommunens medarbejdere kender De 5 veje 
til et godt liv
• 30 procent af kommunens medarbejdere har, i større eller 
mindre grad, indtænkt eller benyttet sig af De 5 veje til et 
godt liv i deres arbejde
• Der er synlige og konkrete tegn i hverdagen på, at De 5 
veje til et godt liv anvendes af medarbejderne.

Evaluering
De 5 veje er integreret i Børne- og Ungepolitikken. Poli-
tikken anvendes af alle børnehuse som fundament for det 
pædagogiske arbejde og for samarbejdet med forældrene. 
Børneområdet vurderer, at den enkelte medarbejder ikke 
kender de 5 veje, men kender retningslinjerne via Børne- 
og Ungepolitikken og de fælles kommunale, pædagogiske 
læreplansmål.

De 5 veje implementeret i Børneområdet
• ”Styrk dit netværk”. Alle småbørn får venner gennem dag-
institutionen og forældrene lærer hinanden at kende, så de 
kan indgå legeaftaler mv.
• ”Lær noget nyt”. Børnehusene sikrer hver dag, at alle børn 
udfordres og lærer nyt.
• ”Lev dit liv aktivt”. Alle børn bevæger sig hver dag i dagin-
stitutionen.
• ”Vær til stede i nuet”. Småbørn er til stede i nuet, men får 
hjælp af pædagogerne til at forstå det, der lå før, og det, der 
kommer efter i forhold til at lære om sammenhænge og 
udvidelse af viden.
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• ”Giv af dig selv”. Et af læreplanstemaerne omhandler ud-
vikling af barnets sociale kompetencer.

5: Evaluering af organisation og 
ledelsesprojekter 2015-16

5.1 Udvikling og fornyelse - forenkling

Baggrund og formål
Hoved MED har aftalt, at der i alle kommunens institutio-
ner, 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 perioden ønskede Hoved 
MED at sætte fokus på begrebet forenkling.

Børneområdet igangsatte i perioden en række projekter og 
initiativer.
• Dagplejen skulle omorganiseres
• Der skulle arbejde med nedbringelse af sygefraværet
• Masterplanen skulle videreføres
• Der skulle udarbejdes fælles sprogvurderingsmateriale 
med Skole og Familie
• En række skabeloner og skemaer skulle digitaliseres
• Der skulle arbejdes med borgerinddragelse, herunder for-
ældres deltagelse i børnelivet og større interesse for foræl-
drebestyrelsesarbejde
• Frivilliges deltagelse i dagtilbuddenes aktiviteter
• Finde effektiviseringsgevinster og besparelser

Mål for Børneområdet
• At Område MED får igangsat de indsatser, der allerede er 
aftalt
• At ledelsesgruppen fortsætter arbejdet med at forenkle og 
fællesgøre diverse skemaer og skabeloner
• At områdeledergruppen får udarbejdet et materiale, der 
kan anvendes som grundlag for at forbedre forældrebesty-
relser- og forældreråds muligheder for involvering
• At område MED får udarbejdet en ramme for brug af frivil-
lige på Børneområdet
• At budgetkravet opfyldes uden forringelser i kerneopga-
verne

Status
Alle ændringer er gennemført eller er gjort færdige til gen-
nemførelse.

Evaluering af de enkelte temaer
Omorganisering af dagplejen
Der er etableret legestue- og vikarfunktion i seks børnehuse 
i løbet af perioden. Dagplejens to legestuer og vikarord-
ninger er lukket. 

Nedbringelse af sygefravær
Område MED og områdeledergruppen følger hver måned op 
på sygefraværet i alle børnehuse. Fraværet faldt i 2015 fra 
6,1 til 6,0 procent for pædagog og medhjælpergruppen.

Masterplanen skulle videreføres
Masterplanen er justeret i 2015. Se endvidere særligt afsnit 
om Masterplanen.

Fælles sprogvurderingsmateriale med Skole og Familie
Der anvendes fælles digitalt sprogvurderingsmateriale for 
3-årige, 5-årige, 0. klasse og 1. klasse. 
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Digitalisering af skabeloner og skemaer
Pædagogens skrivebord er implementeret på iPad, og Lede-
rens skrivebord forventes ibrugtaget i foråret 2017.

Borgerinddragelse, herunder forældres deltagelse i børneli-
vet og større interesse for forældrebestyrelsesarbejde
Borgerinddragelse er blevet skrevet ind i det kommende 
projekt om frivillighed på dagtilbudsområdet.

Frivilliges deltagelse i dagtilbuddenes aktiviteter
Område MED har godkendt principper for forældres og an-
dre frivilliges deltagelse i børnenes liv og hverdag til under-
støttelse af den pædagogiske kvalitet.

Finde effektiviseringsgevinster og besparelser
Effektiviseringer og besparelser i 2015 og 2016 samt for 
perioden 2017 til 2020 er fundet og afleveret. Den seneste 
besparelse har betydet, at det i mindre omfang har konse-
kvenser for kerneopgaverne.

5.2 Tidlig indsats og forebyggelse (TIFO) - 
omlægning

Baggrund og formål
Det overordnede mål med TIFO er at give børn og unge en 
tidlig og tværfaglig indsats, der understøtter deres udvikling, 
læring, trivsel og sundhed bedst muligt.

Succeskriterier
Målene for TIFO-samarbejdet skal bl.a. opfyldes ved i en 
helhedsorienteret og systemisk tilgang at:
• Kvalificere bekymringen i forhold til det enkelte barns eller 
den unges situation med inddragelse af barnet/den unge, 
forældre samt relevante fagpersoner
• Arbejde konsultativt i forhold til den pædagogiske og fagli-
ge praksis i dagtilbud/skole

• Tilstræbe, at der bygges videre på allerede kendt viden, 
når barnet/den unge skifter daginstitution/skole
• Sikre, at samarbejdsstrukturen understøtter et tidligt 
tværfagligt koordineret sagsforløb
• Sørge for, at der er klarhed om ledelsesansvar og rollefor-
deling
• Sikre, at der udpeges en tovholder i alle tidlige indsatsfor-
løb
• Pålægge, at der udarbejdes en indsatsplan og foretages 
løbende opfølgning i alle tidlige indsatsforløb
• Understøtte dagtilbud og skoler i deres TIFO-arbejde gen-
nem nem og hurtig adgang til konsultativ støtte fra Forebyg-
gelse og Rådgivning.

Status
Samarbejdet om tidlig indsats og forebyggelse, TIFO, foregår 
overordnet set på to niveauer. Dels i forhold til et enkelt barn 
som en indsats mellem børnehuset og en fagperson fra 
Forebyggelse og Rådgivning, og dels som tværfaglig spar-
ring om det enkelte børnehus’ indsats ved indsatsmøder og 
udvidede indsatsmøder, faciliteret af områdelederne. Til de 
udvidede indsatsmøder deltager leder af konsulentgruppen 
for at sikre, at emner af både specifik og generel karakter 
bringes med i Børneområdets samarbejde med Forebyg-
gelse og Rådgivning. Endvidere kan viden fra de udvidede 
indsatsmøder bruges til generel opkvalificering af den tidlige 
indsats på Børneområdet.

Evaluering
Indsatsmøderne er velfungerende i de kommunale børne-
huse, men et tilbagevendende ønske er, at en socialrådgiver 
fast kan deltage. De selvejende institutioner har indtil nu 
sjældent benyttet indsatsmøderne, hvilket leder af konsu-
lentgruppen følger op på med den selvejende ledergruppe 
primo 2017.

Indsatsplanen er et redskab, som benyttes til flere typer af 
problemstillinger. Der stilles blandt andet krav om anvendel-
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se af indsatsplanen i indstilling til visitation og ved udsættel-
se af skolestart.

Der arbejdes kontinuerligt med fastholdelse af ledelsesan-
svar og tovholderfunktion på indsatsmøder og ledermøder, 
da der til stadighed opleves et behov for italesættelse af 
ledelsesansvaret.

TIFO-projektet overgår i 2017 til drift.

5.3 0 til18 års politikken

Baggrund og formål
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 børne-
nes liv: sammenhæng mellem hjem og institution, mellem 
institutioner og mellem kommunens tiltag.

Målene med 0 til 18 års politikken er:
• At politikken omsættes til dagtilbudsområdets forskellige 
delpolitikker, projekter og indsatsområder
• At politikken italesættes og implementeres i den pædago-
giske praksis.
• At indsatsområdet ”mål for pædagogisk kvalitet” er gen-
nemført.

Børneområdets arbejde med at omsætte Børne- og Ungepo-
litikken rummer på ledelsesniveau en drøftelse af, hvordan 
politikken kan omsættes til den pædagogiske praksis. Det er 
i den forbindelse væsentligt at kunne koble politikkens pejle-
mærker med de nyeste forskningsresultater, der foreligger 
på 0 til 5-års området. På Børneområdet er denne kobling 
formet som de fire spor med barnet i centrum.

Status

Vi er gået fra tre til fire spor med barnet i centrum
Indholdsmæssigt er de fire spor formuleret ud fra dagtil-
budsloven, Børne- og Ungepolitikken, forskning/EPPSE 
og synlig læring. Ud fra disse er der udvalgt emner, som 
forskning viser, er af afgørende betydning for børns trivsel, 
læring, udvikling og sundhed, og som er kendetegnende for 
daginstitutioner af høj kvalitet. De fire spor er dermed ikke 
en fuldstændig beskrivelse af hverken dagtilbudsloven, Bør-
ne- og Ungepolitikken, forskning/EPPSE eller synlig læring, 
men rummer væsentlige pointer fra dem alle og kan løben-
de tilpasses, så indholdet forbliver relevant.
Da erfaringen viser, at flere mål ikke styrker indsatsen med 
målstyret arbejde i den pædagogiske praksis, er det prio-
riteret at sammenkoble de fire faglige mål med de fælles 
kommunale læreplansmål. 

Evaluering
Pædagogisk Årsrapport og evaluering af data 
Med Børneområdets omlægning af den pædagogiske doku-
mentation er der i løbet af 2016 udarbejdet ny styringslogik. 
Dette betyder blandt andet, at alle ledere hvert år udarbejder 
en Pædagogisk Årsrapport i forbindelse med årlig afrappor-
tering på de tre politiske mål til Børne- og Skoleudvalget. 
Formålet hermed er at dokumentere udviklingen af det 
pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Efterfølgende 
skal lederne evaluere indsatserne på baggrund af data fra 
Pædagogisk Årsrapport, sprog- og dialograpporter og egne 
indsamlede data. Målet med dette er at lave en analyse af 
data, så den enkelte områdeinstitution/selvejende institution 
kan evaluere i forhold til læreplansmålene og de faglige mål. 

Sprogvurdering op til skolestart
Børne- og Ungepolitikken har styrket samarbejdet mel-
lem Børneområdet og Skole og Familie. I 2015 besluttede 
de to områder at anvende det samme sprogvurderings-
system i daginstitution og 0. klasse, hermed overgår den 
senest udførte sprogvurdering i daginstitution automatisk 
til skolen ved barnets skolestart. I forlængelse af beslut-
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ningen om fælles sprogvurderingssystem blev der igangsat 
et pilotprojekt i februar 2016 under titlen ”Sprogvurdering 
i førskolealder og indskoling”. Formålet med pilotprojektet 
var at understøtte den gode overgang fra daginstitution til 
skole (SFO og 0. klasse) ved at følge barnet med det samme 
sprogvurderingsmateriale. Syv daginstitutioner og to skoler 
deltog i projektet. 
Det foreløbige resultat af projektet viser, at der generelt er 
et behov for opkvalificering af anvendelsen af sprogvurdering 
som redskab og af viden om børns sproglige udvikling. Dette 
gør sig gældende både i daginstitution og indskoling. 

På baggrund af erfaringerne fra det første år med sprog-
vurdering af alle 3-årige børn samt som understøttelse af 
daginstitutionernes arbejde med systematisk vurdering af 
børnenes læring, trivsel og udvikling, har Børneområdet 
besluttet, at alle børn sprogvurderes igen inden skolestart. 



Fra Pædagogisk årsrapport til Kvalitetsrapport
Generering og anvendelse af data

Data til 
KvalitetsrapportOmrådeinstitutionerne

Evaluering
Ud fra data fra Pædago-
gisk årsrapport, sprog- 
og dialograpporter og 
egne indsamlede data 
analyserer og evaluerer 
området læreplansmål 
og faglige mål. Gene-
relt, styrker og behov 
for udviklingstiltag ift. 
læreplansmål og faglige 
mål.

Nye indsatser
Evaluering og udvik-
lingssamtale. Fælles og 
for det enkelte børne-
hus.

Opsamling
Eksemplificering af 
aktionsforløb ift. det 
pædagogiske udviklings-
arbejde.

Nye indsatser
På baggrund af evalue-
ring og udviklingssam-
taler.

Udviklingssamtaler
Om læreplansmål og 
faglige mål. Generelt, 
styrker og behov for 
udviklingstiltag.

Evaluering
Kommunens evaluering 
ift. opfyldelsen af lære-
plansmål og faglige mål.

Data til Pædagogisk års-
rapport Børnehusene

Opsamlinger
• Essensen af indsat-
serne
• Hvilken betydning har 
hhv. aktionslæringsfor-
løbene, projekterne og 
data fra rapporterne haft 
i forhold til det pæda-
gogiske arbejde og evt. 
organisering

Projekter

Hjernen & Hjertet
Barnet - aldersgruppen - 
børnehuset

Aktionsplan
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5.4 Fælles kommunale, pædagogiske lære-
plansmål

Baggrund og formål
Med projektet ”fælles kommunale, pædagogiske lære-
plansmål” er der sat fokus på arbejdet med målfastsættelse 
og målopfyldelse i de pædagogiske læreplaner. De seks pæ-
dagogiske læreplanstemaer er udgangspunktet for de fælles 
læreplansmål, og den fælles læsning af læreplanstemaerne 
medvirker både til at styrke dialogen mellem forvaltning og 
dagtilbud og til at frigøre ressourcer på institutionsniveau til 
det pædagogiske arbejde med børnene. 

Projektet er udtryk for Børneområdets ønske om at under-
søge, om de fælles læreplansmål understøtter en højere 
pædagogisk kvalitet i alle børnehuse og sikre, at lære-
plansmålene udmøntes i den daglige praksis. Projektet star-
tede i august 2014 og afsluttes i august 2017. Evalueringsin-
stituttet (EVA) forestår evalueringen af projektet. 
 
Status
I juni 2015 forestod EVA første dataindsamling i form af en 
spørgeskemaundersøgelse blandt pædagoger og ledere, to 
fokusgruppeinterview med pædagoger og ét fokusgruppein-
terview med ledere. En lignende undersøgelse vil finde sted i 
februar/marts 2017.

Evaluering
Udover evalueringen af de fælles pædagogiske lære-
plansmål, evaluerer EVA også Børneområdets arbejde med 
de fire faglige mål, som er hentet fra de fælles pædagogiske 
læreplansmål. I december 2016 vil EVA og projektets sty-
regruppe mødes og drøfte resultaterne af Børneområdets 
kvalitetsmålinger på de fire faglige mål.

Tidsplan for evaluering 2017
Januar 

I januar 2017 afholdes seminar for ledere og tillidsrepræ-
sentanter, hvor EVA laver opsamling på de fire faglige mål. 
På seminaret sættes der fokus på, hvilken betydning resul-
taterne af målingerne af de fire faglige mål har, og hvad det 
fremadrettede udviklingsfokus skal være.
Resultaterne af drøftelserne indgår efterfølgende i Børne-
områdets Kvalitetsrapport for 2019-20.

Februar/marts 
EVA gennemfører afsluttende spørgeskemaundersøgelse 
og tre fokusgruppeinterviews om de fælles pædagogiske 
læreplansmål blandt ledere og pædagoger. 

Maj
På Børneområdets lederseminar i maj formidler EVA evalue-
ringsresultaterne af omlægningsprojektet til fælles pædago-
giske læreplansmål på baggrund af den anden dataindsam-
ling. Her drøftes også, hvordan resultaterne kan anvendes 
fremadrettet i forhold til projektets mål.

Juni/august
EVA udarbejder et notat, der samler op på processen og 
hovedpointerne fra projektet med fælles pædagogiske lære-
plansmål. 
Afslutningsmøde for EVA og styregruppen med opsamling 
på forløb og afrapportering og sikring af, at evalueringens 
hovedpointer kan bruges ledelsesmæssigt.
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Hvad viste første dataindsamling?

På et møde for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og forvaltning i oktober 
2015 fremlagde EVA resultaterne af dataindsamlingen, som danner udgangs-
punkt for evalueringen i 2017. Her følger nogle eksempler fra fremlæggel-
sen. Markeringen (P) indikerer pædagog og (L) leder. 

Aktionslæring som metode
• Vidensgrundlag bidrager til forny-
et opfattelse (P)
• I vidensindsamlingen får man 
øje på en masse, man rent faktisk 
gør godt – det gør det nemmere at 
håndtere, at noget skal ændres (L) 
• Erfaring med at vidensindsam-
lingen bliver for omfangsrig (P)
• God erfaring med notetagning un-
dervejs – nemmere at dokumentere 
og evaluere – fastholder fokus (P) 
• God erfaring med brug af reflekte-
rende team (tid til at gå i dybden) (P)
• Fagligt stærke er positive overfor 
muligheden for at tale fagligt pæda-
gogisk (L).

Aktionslærings betydning
Kvalitet i det pædagogiske arbejde
• Fordybelse medfører kvalitet (P)
• Aktionslæringsforløbet har været 
med til at kvalificere det pædagogi-
ske tilbud på legepladsen (L)
• Bedre dagligdag for børnene (P)
Pædagogik bliver synlig 
• Har været en indgangsvinkel til at 
opdage den pædagogik, der finder 
sted i forskellige sammenhænge, 
f.eks. læring ved gyngen, og de for-
skellige pædagogiske kvaliteter ved 
en aktivitet. Det er blevet synligt, at 
det er vigtigt, det vi går og gør (P). 

De fælles kommunale, pædagogiske læreplansmål
• Godt med fælles mål i institutionen. Man bliver nysgerrig på, hvordan de 
andre personaler arbejder med målene (P)
• Personalet har givet udtryk for, at det er en lettelse med de fælles mål (L)
• Målene bruges implicit. Det er svært at gøre noget uden at læreplanste-
maerne er inde over (L og P) 
• Eksempler på, at de kommunale læreplaner bliver anvendt, ikke anvendt 
og skimmet i forbindelse med aktionslæring (P)
• Læreplanstemaerne er et godt redskab til at sikre en vis kontrol (L)
• Fælles kommunal læringsforståelse giver en god signalværdi (L)
• Ikke noget nyt i målene (L og P).

Ledelse 
Oplevet lederrolle (P)
• Tovholder 
• Planlægning 
• Facilitere reflekterende team
• Deltager i undervisning (positivt 
med fælles erfaringsgrundlag)
• Skriftlig formidling 
• Holdt fokus på det relevante og 
fandt løsninger, når personalet 
oplevede frustration. 
Forventning om lederrolle (P)
• At lederen prioriterer aktionslæ-
ring – finder tid og taler om imple-
mentering.

Implementeringsprocessen 
Pointer fra pædagoginterview (P)
• Der mangler hænder og tid til 
dokumentation 
• Forskellig praksis mht. at afsætte 
tid til dokumentation 
• Forskellig opfattelse af fordel ved 
at have hele huset på uddannelse 
samtidigt
• Kan blive bedre til at følge struk-
tur 
• Tager tid at komme ind i den kul-
tur, der er blevet etableret (f.eks. for 
medarbejdere på barsel)
• Kritik af top-down.

Implementering fremover (P)
• Positiv forventning til udvikling af 
kompetencer 
• Forventning om at processerne vil 
blive kortere og nemmere 
• Ønske om at fordybe sig i aktions-
læring – metodestop.

Implementeringsprocessen 
Pointer fra ledelsesinterview (L)
• Det skal have tid til at gro. Det at 
sætte refleksionen i system for at 
sikre fagligheden er noget, man skal 
lære.
• Indledningsvis frustration blandt 
pædagogerne (”nu igen”), men inte-
ressen er øget i takt med at de har 
fået samling på, hvad de skal. 
• En udfordring at medarbejder-
ne har været forskellige steder i 
forløbet 
• Nyttigt at kunne sige, at aktions-
læring er noget kommunen har 
besluttet 
• Medarbejderne har en fornem-
melse af, at de ikke er lang nok og 
ikke lige så gode som de andre. 

Implementering fremover (L)
• Bliver forhåbentlig en del af hver-
dagen – noget vi bare gør 
• Bliver et arbejdsredskab som 
tilegnes og som personalet hjælper 
hinanden med at fastholde. Der er 
store og små undringer i institutio-
nen, så der er et stort grundlag for 
at arbejde videre med modellen. 
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5.5 Omlægning af den pædagogiske doku-
mentation

Baggrund og formål
Børneområdet igangsatte i 2015 en række ændringer, som 
har haft til formål at understøtte omlægningen af den pæda-
gogiske dokumentation. 
Alle pædagoger har i dag iPads, der anvendes i det pædago-
giske arbejde og letter pædagogernes adgang til relevante 
dokumenter og vejledninger. Hertil har Børneområdet i 
samarbejde med Rudersdal IT udviklet ”Pædagogens skri-
vebord”.

Beslutningen om anvendelse af aktionslæring til udvikling 
af den pædagogiske praksis, blev fulgt op af et kompeten-
ceudviklingsforløb for ledere, pædagoger, dagplejere og ca. 
halvdelen af pædagogmedhjælperne. Kompetenceforløbet 
startede i 2015 og afsluttes i 2017. For en fortsat understøt-
telse i anvendelse af metoden, vil en mindre gruppe interne 
superbrugere fremover sikre, at nyansatte introduceres til 
metoden. 

Børne- og Skoleudvalget ansøgte i 2014 ministeriet om til-
ladelse til et treårigt forsøg med fælles kommunale, pæda-
gogiske læreplansmål. Projektet startede i august 2014 og 
afsluttes i august 2017. Evalueringsinstituttet (EVA) forestår 
evalueringen af projektet.

Status
I forlængelse af Børne- og Ungepolitikken har Børneom-
rådet arbejdet med dokumentationen af den pædagogiske 
udvikling kan tydeliggøres og forenkles. Det har betydet 
udarbejdning af et samlet styringsmateriale, som anvendes 
af alle kommunale og selvejende daginstitutioner. 

Efteråret 2016 er første afprøvning af styringsmaterialet, 
som består af:

•Pædagogisk Årsrapport
Ledernes opsamlinger fra aktionslæringsforløb, sprog- og 
dialogprofiler, fælleskommunale og lokale projekter, herun-
der projekt for kommende skolebørn. 

•Analyse og evaluering
Evaluering foretages af leder på baggrund af analyse af data 
fra Pædagogisk Årsrapport, sprog- og dialograpporter og 
egne indsamlede data. 

•Udviklingssamtale
Årlig udviklingssamtale med hvert enkelt områdeledelses-
team og den selvejende ledergruppe. Udviklingssamtalen er 
et element i det pædagogiske udviklingsarbejde på daginsti-
tutionsområdet og skaber afsæt for det videre arbejde med 
kvalitetsudvikling. Formålet med samtalen er på baggrund 
af data og analyse at skabe en fælles forståelse mellem dag-
lig leder/område/selvejende leder og forvaltning af, hvilke 
indsatser børnehuset/områderne skal arbejde med i det 
kommende år. Indsatserne forelægges BSU en gang årligt. 
 
Arbejdet med høj kvalitet tager udgangspunkt i følgende tre 
elementer:
• ”De fire spor med barnet i centrum”, som er en omsæt-
ning af dagtilbudsloven, Børne- og Ungepolitikken, seneste 
forskning på 0 til 5-års området samt synlig læring
• De tre politiske mål i Børne- og Ungepolitikken, som er 
baggrund for de fælles kommunale pædagogiske lære-
plansmål og fælles kommunale indsatser, f.eks. den gode 
overgang fra børnehave til skole
• Data, der kan skabe viden om børnenes læring, trivsel og 
sundhed samt om den pædagogiske praksis.

Børneområdet vil fra 2017 indsamle data og afrapportere på 
de tre politiske mål fra Børne- og Ungepolitikken, som på 
Børneområdet er omsat til fire faglige mål. De fire fagli-
ge mål tager udgangspunkt i læreplanstemaerne sproglig 
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udvikling, sociale kompetencer, krop og bevægelse samt 
naturen og naturfænomener. 

Til indsamling af data har Børneområdet indkøbt to moduler 
fra vurderingssystemet Hjernen og Hjertet. Det ene modul 
i det digitale system har siden efteråret 2015 været anvendt 
til sprogvurderinger af alle treårige børn. Det andet modul, 
som er taget i brug i 2016, er et dialogmodul til pædagogisk 
vurdering af hvert enkelt barn i forhold til de pædagogiske 
læreplansmål. Både pædagog og forældre skal inden den 
årlige forældresamtale vurdere, i hvor høj grad barnet me-
strer færdigheder og viden i forhold til læreplanstemaerne.
 
Sprogvurdering skal anvendes, når barnet er tre år og igen 
inden skolestart. Dialogvurderingen anvendes en gang årligt 
fra barnet starter i daginstitution. Det sidste år inden skole-
start gennemføres to vurderinger. 
 
Børneområdet har tilbudt de private institutioner i kommu-
nen, at de kan anvende både sprogmodulet og dialogmodu-
let. Alle fem institutioner har meddelt, at de ønsker at bruge 
de to moduler. 

Data og mål anvendes til:
• Dialog med forældrene om det enkelte barns progression i 
forhold til læring, trivsel og udvikling
• Refleksion over det pædagogiske arbejde og de prioriterin-
ger, de ansatte har foretaget
• Pædagogernes faglige refleksion over børnegruppens 
læring, trivsel og udvikling
• Evaluering af læreplansmål og faglige mål og fastlæggelse 
af nye indsatser 
• Evaluering af den kommunale indsats og beslutning om 
nye fælles indsatser
• Afrapportering til BSU.

 

9 til 14 måneder
2 år
3 år (sprog + dialog)
4 år
5 år (sprog + dialog)
På vej mod skole

Sprogvurdering
anvendes af pædagoger

Dialogvurdering
anvendes af pædagoger 
og forældre

                                               
Introduktion til Hjernen og Hjertet og anvendelse af data
Børneområdet har i foråret 2016 igangsat introduktion og 
uddannelse i anvendelse af dialogmodulet i Hjernen og 
Hjertet. Alle områdets 350 pædagoger og 40 daglige ledere 
uddannes i at anvende dialogmodulet i det pædagogiske og 
ledelsesmæssige arbejde. På pædagogniveau indebærer 
dette kontinuerlig refleksion over barnets kompetencer og 
en løbende og mere aktiv inddragelse af forældrene i dialo-
gen mellem dagtilbud og hjem. 

For daglige ledere giver dialogmodulet mulighed for at 
arbejde med data som grundlag for udvikling af ledelse og 
pædagogik.

Organisering af undervisning
Der er afholdt fælles opstartsmøde for alle involverede pæ-
dagoger og ledere, hvor proces og indhold er præsenteret. 
Herudover er der iværksat undervisning målrettet henholds-
vis pædagoger og daglige ledere.

For pædagoger er der etableret undervisningsmoduler i ”Det 
gode forældresamarbejde”. Der er afholdt otte forløb i 2016, 
hvor 270 pædagoger har modtaget undervisning. De sidste 
ca. 80 pædagoger afslutter undervisningsforløbet i januar 
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2017.

For de daglige ledere er der afholdt én kursusgang i ”Det 
gode forældresamarbejde” målrettet ledelsesmæssige 
opmærksomhedspunkter i forhold til omlægning af arbejds-
gange i forbindelse med vurderingerne. I undervisningen har 
der været fokus på at forestå vurdering, forberede samtale 
med forældre, afholde samtale og efterfølgende indskrive 
fokuspunkter i dialogprofilrapporten. Herudover er der af-
holdt to undervisningsmoduler med titlen ”Data som grund-
lag for udvikling af ledelse og pædagogik”, hvor der er fokus 
på arbejdet med data.

For at understøtte både pædagoger og forældre i anvendel-
sen dialogmodulet i Hjernen og Hjertet er der oprettet en 
underside på Rudersdal Kommunes hjemmeside om dialog-
modulet. For at lette den administrative arbejdsgang er her 
udlagt forældreinformation, vejledninger og øvrigt materiale 
af generel karakter, der både kan anvendes af medarbejdere 
i dagtilbud og forældre.
Endvidere findes her information om undervisningen, tids-
planer og anden relevant information.

For at lette pædagogernes adgang til Hjernen og Hjertet 
er der både på hjemmeskærmen på iPad og i Pædagogens 
skrivebord udlagt bogmærker til dialogmodulet.

Med undervisningen er der igangsat en udviklingsproces, så 
alle dagtilbud kan komme godt i gang med brugen af syste-
met. Fremadrettet vil der blive afholdt et årligt opfølgnings-
kursus i ”Det gode forældresamarbejde” for nye medarbej-
dere, barsler og øvrige.
For daglige ledere afholdes et årligt kursus i datainformeret 
dagtilbudsledelse, idet der vil være fokus på anvendelse af 
data og dermed fortsat udvikling af kvalifikationer i at kunne 
analysere, sortere og supplere kvantitative analysemetoder 
til målrettet udvikling af dialog om pædagogik, progression 
og læring.
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5.6 4Kommune-samarbejde

I 4Kommune-samarbejdet har Gentofte, Gladsaxe, Lyng-
by-Taarbæk og Rudersdal kommuner i 2015 og 2016 delt 
viden om forskellige emner, som har betydning for kvalite-
ten i dagtilbud, herunder kommunernes læringssyn, børns 
læring og læringsmiljøer, at arbejde med læreplansmål, 
dokumentation og evaluering, forældresamarbejde mm. I 
den forbindelse har 4kommunerne afholdt fælles temadage 
for dagtilbudsledere og pædagoger med emner som kvalitet 
i dagtilbud. 

Brenda Taggart og betydningen af høj kvalitet i dagtilbud
Som led i 4kommunernes samarbejde deltog den engelske 
forsker Brenda Taggart i to heldagskonferencer for ledere og 
pædagoger samt et aftenoplæg for forældre. Brenda Taggart 
står bag et fremtrædende forskningsprojekt om betydning-
en af høj kvalitet i dagtilbud, som hun formidlede for i alt 
850 ledere, pædagoger og forældre på konferencedagene i 
februar 2015.

Brenda Taggart har været en af drivkræfterne i det nyligt 
afsluttede, engelske forskningsprojekt, EPPSE, som fulgte 
3.000 børn over en periode på 17 år. Forskningsprojektet vi-
ste blandt andet, hvilken betydning læring i børnenes tidlige 
år har for deres intellektuelle udvikling og for deres sociale 
og adfærdsmæssige kompetencer – også langt senere i livet. 

Småbørnsværksted for faglig kvalitet i vuggestuen
I foråret 2015 afholdt 4Kommunerne et småbørnspædago-
gisk værksted i samarbejde med KL og BUPL. Udgangs-
punktet for projektet var, at enhver opgave i relation til 
barnet rummer et potentiale for at arbejde reflekteret med 
barnets trivsel, udvikling og læring. Projektet afsluttede med 
udgivelse af artiklen ”Sådan styrker I den faglige kvalitet 
i vuggestuen”. I projektet deltog pædagoger på 0 til 2-års 
området fra to børnehuse fra hver af de fire kommuner. Pro-
jektet havde fokus på, at helt almindelige handlinger som 

at skifte ble, spise frokost og få tøj på rummer pædagogisk 
potentiale, og derfor var observation og fælles systematisk 
refleksion over hverdagshandlinger og rutiner i hverdagen 
centrale i projektet. 

Temadag om højkvalitet i dagtilbud – den ledelsesmæssige 
opgave 
I juni 2016 deltog ca. 100 ledere og konsulenter fra de fire 
kommuner i en temadag, hvor fokus var ”Hvad skal der til 
for at bevare og udbygge højkvalitetsinstitutioner i en tid 
med krav om skarp prioritering af ressourcerne”. Profes-
sor Charlotte Ringsmose holdt oplæg med udgangspunkt i 
spørgsmålene: Hvad er pædagogisk kvalitet egentlig? Kan 
man identificere de faktorer, der fører til pædagogisk kva-
litet i en daginstitution og hvordan kan pædagogisk kvalitet 
udvikles og måles?
Dernæst holdt ph.d. og forsker Ida Kornerup oplæg om 
børns læring forstået som muligheder for deltagelse, fæl-
lesskabelse og meningsskabelse og om, hvad der skal til for 
at skabe læringsmiljøer med dette perspektiv.

Temadagen indeholdt endvidere oplæg fra ledere fra de fire 
kommuner under overskrifterne: 
• Ledelse af det pædagogiske læringsmiljø
• Hvordan kan der skabes kvalitet gennem ledelse af de 
pædagogiske læringsmiljøer
• Ledelse af forældreinddragelse
• Hvordan skabes kvalitet gennem ledelse af brug af de 
fysiske rammer.

4Kommunerne vil fra 2017 samarbejde om følgende em-
ner: 
• Implementering af dagtilbudsreformen med fokus på høj 
kvalitet i dagtilbud
• Samarbejde om gruppeordning med pasningstilbud til 
sårbare og sensitive børn
• Samarbejde på sundhedspleje- og tandplejeområdet
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• Samarbejde om flygtningeområdet.

5.7 Masterplan

Masterplanens formål er at forbedre de fysiske rammer på 
institutionerne, når det faldende børnetal og de økonomiske 
forhold i kommunen muliggør det. Masterplanen skal mulig-
gøre rammerne, så daginstitutionerne i Rudersdal Kommu-
ne kan være bæredygtige både pædagogisk, ledelsesmæs-
sigt og økonomisk.

I 2015 og 2016 er Masterplanen blevet revideret på baggrund 
af den demografiske udvikling og kommunens økonomiske 
situation generelt.

Sammenlægning af børnehuse – reduktion af pladser
På baggrund af det forventede fald i antallet af børnehave-
børn de kommende år blev det i 2015 besluttet at sammen-
lægge fire børnehuse til to. Tusindbenshuset og Kohave-
huset blev i foråret 2016 sammenlagt i helt nye bygninger 
i Trørød Børnehus, og børnehaverne Skovlytoften og Skov-
mærket blev sammenlagt i Skovmærkets bygninger.

Ændring af dagplejens vikarfunktion
I 2015 blev det ligeledes besluttet, at omlægge dagplejens 
vikarfunktion fra selvstændige vikarhuse til en vikarfunktion 
i børnehuse i hele kommunen. Ændringerne har betydet, 
at dagplejens legestue- og vikarfunktion knyttes til enkelte 
børnehuse fremfor til et selvstændigt vikarhus. Samtidig 
flyttes dagplejens legestuedage, så de foregår i samme bør-
nehus, og så børnene kender huset. Formålet med omlæg-
ningen af den kommunale dagpleje er:
• At sikre lovens krav til pædagogisk kvalitet
• At udvide samarbejdet om overgange fra dagpleje til dag-
institution
• Fortsat at kunne opfylde forældreønsker til at have et dag-

plejetilbud i det hjemlige miljø
• At kunne sikre en optimal kapacitetsudnyttelse
• At sikre en økonomisk effektivitet ved at se på dagplejens 
opgaver og normering.

Oprettelse af Pandagruppen – et tilbud til sårbare 0 til 
2-årige
Rudersdal Kommunes tilbud til sårbare 0 til 2-årige børn, 
f.eks. børn med nedsat immunsystem, for tidligt fødte, eller 
børn som er særligt sensitive, var tidligere en dobbeltplads 
i dagplejen. I 2016 oprettede Børneområdet i stedet gruppe-
ordningen Pandagruppen for sårbare 0 til 2-årige børn i Bør-
nehuset, Frederik Clausens Vænge. Målgruppen er for tidligt 
fødte og særligt sensitive børn i hele kommunen.
Et grupperum i børnehuset er blevet indrettet med et særligt 
skærmet miljø (i forhold til lys, lyd og de øvrige børn) og en 
særlig høj hygiejnisk standard (ekstra rengøring). Tilbuddet 
er endvidere bemandet med fast og uddannet pædagogisk 
personale i hele åbningstiden.

Kultur- og naturhuset ”Den grønne ært” i Trørød
I 2014 besluttede Børne- og Skoleudvalget at etablere et 
kultur- og naturhus for områderne Bøllemosen, Skovkan-
ten og Holte i bygningerne, beliggende Trørød Kollegiet 21 i 
Vedbæk, når bygningen af Trørød Børnehus var færdiggjort. 
I efteråret 2016 blev dette kultur- og naturhus åbnet som et 
læringsmiljø med legende værksteder indenfor musik, bil-
ledkunst, eventyr, teater, natur, science og kreative, eksperi-
menterende børnefællesskaber.

Større og mindre ombygninger i børnehuse i 2015 og 2016
• Nybyggede bygninger til Trørød Børnehus blev taget i brug 
foråret 2016
• Børnehaven Kejlstruplund er omlagt til integreret institu-
tion
• Skovbørnehaven Tudsen er omlagt til integreret institution 
og flyttet til nyrenoverede lokaler på Nærum Skole
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• Birkemosen er ombygget i henhold til Masterkonceptet og 
til at kunne tage imod en dagplejelegestue og vikarfunktion
• Bistrup Have, Abildgården og Kejlstruplund er alle ombyg-
get til at være vikarfunktion for dagplejen
• Mindre renoveringer i Stenhøjgårdsvej, Bøgehøjen og Trol-
dehøj. Troldehøj har fået tilført huset Elmehuset og er blevet 
udvidet med vuggestuepladser.

6: Tilbagemelding på særlige 
temaer

6.1 Pædagogiske tilsyn

Rammerne for tilsyn
Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter Dagtilbudsloven og skal fastsætte og 
offentliggøre rammerne for tilsynet. (jf. dagtilbudsloven § 5)

Jf. rammerne for tilsyn gennemfører Børneområdet tre for-
skellige former for tilsyn: 
• Det løbende tilsyn
• Det systematiske, udviklingsorienterede tilsyn (planlagt 
pædagogisk tilsyn)
• Det uanmeldte tilsyn.

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

Indhold i tilsynene
I 2015 og 2016 var der i de planlagte pædagogiske tilsyn 
særligt fokus på temaerne pædagogik, trivsel og kommu-
nikation, indretning organisering og dokumentation. Under 
hvert tema er der beskrevet nogle af de tegn, tilsynet foku-
serer på. Tegnene skal ses som indikatorer på høj kvalitet, 
og der ses både efter tegn hos børnene og de voksne, og 
også mellem barn og voksen. 
Generelt foregik tilsynene i tidsrummet fra kl. 10– 14.

Eksempel på tegn fra temaet om trivsel og kommunikation 
med fokus på det relationelle samspil:

Trivsel
Tegn hos børn
• Børnene virker glade
• Børnene viser engagement, nysgerrighed og optagethed
• Børnene indgår i ligeværdige, udviklende relationer med 
hinanden
• Børnene opsøger de voksne, hvis de har brug for støtte.

Tegn hos voksne
• De voksne lader til at nyde at være sammen med børnene
• De voksne viser omsorg, fagligt engagement og optaget-
hed
• De voksne hjælper børnene på en anerkendende måde 
ved konflikter.

Kommunikation
Tegn hos børn
• Børnene kommunikerer med hinanden og med de voksne
• Børnene stiller nysgerrige, undersøgende spørgsmål
• Børnene lytter til hinanden og til de voksne.

Tegn hos voksne
• De voksne lytter
• De voksnes kommunikation med børnene er anerkenden-
de og kendetegnet ved respekt
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• De voksne stiller åbne, undersøgende spørgsmål, der 
understøtter børnene i deres optagethed
• De voksne udfolder samtalerne med børnene og børnene 
imellem
• Der er overensstemmelse mellem den verbale og nonver-
bale kommunikation hos de voksne
• De voksne sikrer, at børnene kan færdiggøre deres sæt-
ninger.

Antal tilsyn i 2015 og 2016 
• Anmeldte pædagogiske tilsyn i 2015: 25 tilsyn
• Uanmeldte pædagogiske tilsyn i 2015: 9 tilsyn
• Anmeldte pædagogiske tilsyn i 2016: 17 tilsyn
• Uanmeldte pædagogiske tilsyn i 2016: 2 tilsyn.

Hovedkonklusionerne på de anmeldte tilsyn i 2015 og 2016 
Samlet vurdering
På baggrund af de pædagogiske tilsyn i børnehusene, er det 
Børneområdets vurdering, at det pædagogiske arbejde lever 
op til lovgivningens krav. 

Hovedkonklusionerne på de anmeldte tilsyn organiseres un-
der emnerne pædagogik, trivsel og kommunikation, indret-
ning, organisering og dokumentation. 

Pædagogik
På tilsynene blev der observeret gode og aldersvarende ak-
tiviteter. Personalet er generelt set gode til at tænke læring 
ind i rutiner som måltid og garderobe, og ved at lade bør-
nene være med til at dække bord til frokost eller selv tage 
overtøj på i garderoben påvirkes de til at blive selvhjulpne.. 
Det er dog også observeret, at overgangen mellem rutiner 
med fordel kan forbedres. 
På tilsynene er der endvidere opmærksomhed på persona-
lets evne til at veksle mellem at gå foran, ved siden af og bag 
ved børnene. Dette positionsskifte er der fortsat behov for at 
arbejde med. 
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Trivsel og kommunikation
Trivsel: Generelt er medarbejdere i alle børnehuse imø-
dekommende, venlige og smilende i og om arbejdet med 
børnene. Det er en grundlæggende forventning til alle, der 
arbejder med mennesker. Engagement, omsorg, gensidig 
respekt og anerkendelse ses i mange børnehuse, men er 
også forhold, der fortsat er behov for at arbejde med. 

Kommunikation: Generelt har alle børnehuse behov for en 
øget indsats i arbejdet med sprog og kommunikation. Børn 
har, fra de starter i vuggestuen, brug for at møde et sprog-
miljø med variation og mangfoldighed for at kunne få det 
sproglige input og samspil, der skal til, for at de kan lære 
sprog.
I tilsynet er der derfor fokus på, om medarbejderne stiller 
åbne, undersøgende spørgsmål, der understøtter børnene i 
deres optagethed. 

Indretning
Generelt har alle børnehuse opmærksomhed på indretning 
af legeområder, der indbyder til leg af forskellig karakter, 
som rollelege og konstruktionslege, samt rum til ro og for-
dybelse. Men indretningen alene skaber ikke læringsmiljøer. 
Her er brug for flere facetter, som:
• Varierede læringsrum, der muliggør forskellige typer af 
leg, aldersopdeling og afgrænsninger
• Børns inddragelse og medbestemmelse 
• Medarbejdernes deltagelse ved at skifte position mellem 
foran, ved siden af og bag ved. 

Der er fortsat behov for at arbejde med forståelsen af for-
skellen mellem indretning og læringsmiljø. 

Organisering
Potentialet ved organisering af børnene i mindre grupper, 
uanset børnehuset størrelse, er kendt viden i børnehusene 
og ses generelt omsat i praksis. Mange børnehuse har fat 
om organisering af en aktivitet, men overgangen mellem 

f.eks. måltid og garderobe er generelt et udviklingspunkt. 
Endvidere er rolleafklaring en opgave, der med fordel fortsat 
kan arbejdes med. 

Dokumentation
Mange børnehuse er godt i gang med anvendelsen af Bør-
neRuden som medie til formidling, og mange inddrager også 
børnenes egne fortællinger og billeder og styrker dermed 
anvendelsen af digitale medier i den pædagogiske praksis. 

Det er hensigten at BørneRuden anvendes som et redskab 
til at italesætte den pædagogiske kerneopgave i et professi-
onelt sprog tilpasset forældrene som modtagere. 
I den forbindelse er det et udviklingspunkt for de fleste 
børnehuse at målrette vejledning og inspiration endnu mere 
til forældrene. Blandt andet er der behov for udvikling af 
personalets formidling af den pædagogiske faglighed bag 
aktiviteter og rutiner. Konkret kan anvendelsen af Børne-
Ruden styrkes, ved at den pædagogiske vinkel på dagbogs-
opslag fremstår tydeligere og i højere grad tager afsæt i 
faglige refleksioner og i de iagttagelser, som pædagogerne 
gør sig i forhold til børnenes motivation og optagethed.

Opfølgning på tilsyn
I en områdeinstitution drøftes tilsynsrapporten både med 
daglig leder og områdeleder. For de selvejende og private 
institutioner drøftes rapporten med institutionsleder og 
bestyrelse. 
Alle børnehuse og institutioner skal i forlængelse af et tilsyn 
udarbejde en handleplan for prioritering af indsatser jf. 
tilsynsrapportens beskrivelser. 

6.2 Legepladstilsyn

Børneområdet fører årligt tilsyn med samtlige institutioners 
legepladser. 
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I forbindelse med tilsynet udarbejdes der hvert år tilsynsrap-
porter for alle legepladser. Rapporterne beskriver alle fejl og 
mangler, samt hvad der skal ændres, for at redskabet eller 
faldunderlaget lever op til gældende standarder. Børnehuse-
ne modtager alle tilsynsrapporter og er ansvarlige for at få 
iværksat de nødvendige foranstaltninger.

Som en del af legepladstilsynet afholdes en årlig kursusdag, 
hvor ledere eller ansatte fra børnehusene bliver opdateret 
på gældende regler og standarder.

Tilsynene udføres af en ekstern konsulent. Børneområ-
det indgår en ny aftale om legepladstilsyn gældende fra 1. 
januar 2017. Aftalen kommer til at dække tilsyn med hele 
kommunens legepladser.

Hovedkonklusioner fra tilsynsrapporterne i 2015 og 2016
Børnehusenes legepladser er generelt i god stand. Dog er 
nogle redskaber af ældre dato, og en udskiftning af disse bør 
påbegyndes inden for de kommende 2-3 år. 

Kontrollen af legepladserne er af meget høj standard. Der 
er særligt fokus på klemfarer, snorefælder, forstærkning af 
gyngeophæng og faldunderlag i henhold til gældende krav. 
Hovedparten af påtegnede fejl og mangler er af så begræn-
set omfang, at de bliver udbedret af institutionerne selv. 
Større fejl og mangler udbedres af certificerede legepladsle-
verandører, som i løbet af de to pågældende år har udført 
opgaver på godt 20 af kommunens legepladser. 

6.3 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 næsepuds-
ning eller via hænderne til for eksempel vandhaner eller 
legetøj og derfra videre til andre mennesker. Denne smitte-
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spredning kan mindskes væsentligt ved at have fokus på og 
overholde de hygiejniske principper.

På den baggrund rådgiver Sundhedstjenesten kommunens 
dagtilbud om indeklima, hygiejne, smittespredning og op-
hobning af sygdomme. Kommunallægen besøger børnehu-
sene i kommunen for at tilse og drøfte de hygiejniske rutiner 
og procedurer i børnehuset. I 2015 og 2016 har kommunal-
lægen besøgt 30 daginstitutioner.
Ved besøgene er indretning, oprydning og hygiejne blevet 
vurderet i opholdsrum, garderobe, toiletter/puslerum og 
krybberum, og der har været særlig fokus på depotrum og 
opbevaring af hygiejneartikler. 

Efter besøget udarbejder kommunallægen en rapport med 
konklusioner og anbefalinger, som sendes til daginstituti-
onslederen, der lægger den på institutionens hjemmeside.
Erfaringer fra besøgene viser, at dagtilbuddenes personale 
og ledelse har viden om hensigtsmæssige hygiejniske ruti-
ner og overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de 
fleste områder. Opfølgning på besøgene sker ved sundheds-
plejerskernes jævnlige kontakt med dagtilbuddene. Enkelte 
gange aflægger kommunallægen opfølgende besøg.

I tilfælde af ophobning af smitsomme sygdomme i en insti-
tution, er der i perioder indført skærpede hygiejneprocedu-
rer, som har medvirket til at mindske smittespredning.  

Der samarbejdes ved behov med de øvrige forvaltninger i 
Rudersdal Kommune og med embedslægeinstitutionen i Re-
gion Hovedstaden.

Område MED har i 2016 gennemført et temamøde for alle 
arbejdsmiljøgrupper, hvor nedbringelse af sygefravær og 
smittevej var på dagsordenen. Der var oplæg fra Sundheds-
tjenesten i god hygiejne og smitteveje i daginstitutioner.

6.4 Økonomiske tilsyn

Børneområdet fører økonomisk tilsyn med de kommunale 
og selvejende institutioner i kommunen. 

Budget for kommunale områdeinstitutioner
Økonomisk tilsyn for de kommunale institutioner er place-
ret i Børneområdet. Tilsynet gennemføres via månedlige 
budgetopfølgninger, ved de to årlige obligatoriske budgetop-
følgninger (pr. 30.04. og 31.08.), samt ved halvårsregnskabet, 
hvor områdelederen og Børneområdet drøfter institutionens 
forbrug i forhold til indskrevne børn/kommende udgifter mv. 

Budget for selvejende institutioner
Det fremgår af driftsoverenskomsterne, at de selvejende in-
stitutioner er forpligtet til at sende kvartalsvise økonomirap-
porter til Børneområdet (pr. 30.04. og 31.08.). Derudover skal 
de selvejende institutioner levere data til brug for halvårs-
regnskabet. Det økonomiske tilsyn for de selvejende institu-
tioner gennemføres derudover i forbindelse med aflæggelse 
af regnskab. 

Administrationen af én selvejende daginstitution er overgå-
et fra et privat administrationsselskab til kommunen pr. 1. 
januar 2015. 
 
Regnskab for kommunale og selvejende institutioner
Når regnskabet foreligger, indkalder Børneområdet alle in-
stitutioner med merforbrug på mere end 5 procent af deres 
budget til et møde. På mødet aftales, hvordan institutionens 
underskud afvikles indenfor maksimalt tre år. Efter mødet 
afleverer institutionen en skriftlig handlingsplan, og Børne-
området følger afviklingen af underskuddet.
 
Hvis en institution ikke kan følge sin handlingsplan, iværk-
sætter Børneområdet et skærpet økonomisk tilsyn. Har det 
skærpede økonomiske tilsyn ingen effekt, kan Børnechefen i 
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sidste instans forelægge sagen for Børne- og Skoleudvalget 
med henblik på at finde en varig løsning for en stabilisering 
af institutionens økonomiske situation.

Budget og regnskab for private institutioner
For de private institutioner i kommunen er der ingen løben-
de økonomiopfølgning. Institutionerne sender deres regn-
skab til orientering. Det fremgår af godkendelseskriterierne, 
at de private institutioner skal indsende en oversigt over det 
kvartalsvise forbrug og regnskab.
 
Der har i 2015 og 2016 været iværksat et projekt i samarbej-
de mellem de private institutioners administrationsselskab, 
Borgerservice og Børneområdet for at få forenklet udbeta-
lingen af tilskud til private institutioner. Formålet har været 
at reducere fejl i lister og udbetaling af tilskud, så alle parter 
reducerer tidsforbruget på opgaven. Projektet er lykkedes, 
og antallet af fejl i lister mv. er reduceret væsentligt.

6.5 Godkendelse af private institutioner og 
private dagplejere

I 2015 og 2016 har Børneområdet ikke modtaget ansøg-
ninger om oprettelse af privat daginstitutioner efter Dagtil-
budslovens § 19, stk. 5.

Der har ligeledes ikke været ansøgt om godkendelse som 
privat dagplejer jf. Dagtilbudslovens § 21.
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6.6 Lukning af venteliste for udefrakom-
mende børn

Det fremgår af Dagtilbudslovens § 28, stk. 2, at en kommune 
kan lukke ventelisten for udenbys borgere i en begrænset 
periode. Ventelisten har været åben siden december 2012.
I sommeren 2016 viste prognoser imidlertid en stigning i an-
tallet af 0 til 2-årige i kommunen, og at kommunen fremover 
kunne få vanskeligt ved at overholde pasningsgarantien for 
egne 0-2 årige borgere.

Børneområdet besluttede derfor at lukke for optag af uden-
bys 0 til 2-årige børn i hele kommunen fra 1.9.2016. Der er 
fortsat åbent for udenbys 3 5-årige børn, der ønsker optag.

6.7 Forældretilfredshedsundersøgelse

Børneområdet har i september og oktober 2016 gennemført 
en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med deres børns 
dagtilbud. Tilfredshedsundersøgelsen skal bidrage til den 
fortsatte kvalitetsudvikling af kommunens dagtilbud.
 
Fokus i undersøgelsen er forældrenes oplevelse af den pæ-
dagogiske indsats, de fysiske rammer, samarbejdet mellem 
dagtilbud og forældre samt børnenes trivsel i dagtilbuddet.
 
Den samlede svarprocent er på 77,1 procent, svarende til 
2003 besvarelser ud af 2597 mulige. Svarene er jævnt fordelt 
i alle børnehuse, med svarprocenter mellem 57,8 procent og 
100 procent. På kommunalt niveau er den statistiske usik-
kerhed derfor forholdsvis lille.
 
Tilfredshedsundersøgelsens resultater
Overordnet set svarer 90 procent af respondenterne, at de 
samlet set er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med deres 
barns dagtilbud. Dette svarer til et resultat på 4,3 på en 

skala fra 1 til 5.
 
Generelt ligger besvarelserne på den kommunale tilfreds-
hed på landsnormen, og afviger med ± 0,1 point (på en skala 
fra 1 til 5). Resultatet i Rudersdal Kommune svarer således 
til landsnormen og må overordnet siges at være tilfredsstil-
lende.
 
Samlet set er forældrene generelt tilfredse med det nære 
og daglige, som består af aktiviteterne, omsorgen for 
børnene, forholdet børn i mellem og mødet med pædago-
gerne og mindre tilfredse med de strukturelle forhold som 
normeringen, udbuddet i pasningsformer, information om 
pasningsformer og inddragelse af forældre i beslutninger 
om dagtilbuddet. Sidstnævnte besvarelser kan omfatte det 
lokale dagtilbud, områdeinstitutionen eller de kommunale 
beslutninger. Der er ikke spurgt specifikt til, hvor forældrene 
savner indflydelse.

Opfølgning på undersøgelsens resultater
Rapporterne for hvert børnehus er tilgængelig på børnehu-
sets hjemmeside. 

Rapporterne har indgået i Børneområdets udviklingssam-
taler med alle områder i november/december 2016. Som 
konklusion på samtalen er der for hvert område aftalt to til 
tre indsatser, der skal iværksættes i 2017.

I januar 2017 skal der på børnehusets hjemmeside ligge en 
opsamling fra ledelsen i hvert børnehus om, hvilke handlin-
ger rapportens behandling i bestyrelse, udviklingssamtale 
samt i det lokale MED-udvalg har givet anledning til.
  
På det kommende Institutionsrådsmøde i 2017 vil under-
søgelsens resultater blive sat på dagsordenen, således at 
bestyrelsesformændene kan drøfte og erfaringsudveksle, 
hvordan de har arbejdet med undersøgelsens resultater for 
eget område.
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Som opfølgning på den generelle målopfyldelse vil to af 
områdelederne i foråret 2017 deltage i et Børne- og Sko-
leudvalgsmøde og fremlægge, hvordan de har planlagt at 
arbejde med egne indsatsområder, de tre politiske mål fra 
Børne- og Ungepolitikken, evalueringen af egne aktionslæ-
ringsforløb og resultaterne fra Hjernen og Hjertet.

6.8 Sprogvurdering af børn, der ikke er ind-
skrevet i dagtilbud

Det fremgår af Dagtilbudslovens § 11, at kommunalbestyrel-
sen er ansvarlig for, at der gennemføres sprogvurdering af 
alle 3-årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud. 

Børneområdet opsøger og vurderer alle 3-årige børn, der 
ikke er optaget i et dagtilbud. 

På den baggrund blev fire børn sprogvurderet i 2015. Tre af 
disse blev vurderet til at have behov for sprogstimulering, og 
heraf startede det ene barn i dagtilbud, mens de andre to 
ville modtage sprogstimulering. Det fjerde barn blev vurderet 
til ikke at have behov for sprogstimulering. 

I 2016 er der kontaktet 17 familier med henblik på sprogvur-
dering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud. Forholdene 
for de 17 børn var som følger: 
• 11 var tilmeldt dagtilbud, enten i egen eller anden kom-
mune, men fremgik ikke af oversigten på det tidspunkt, hvor 
barnet blev indkaldt til sprogvurdering. 
• 2 børn er udrejst, og 2 børn udrejser i ultimo april 2017 og 
er derfor ikke sprogvurderet.
• 1 barn er vurderet til at have behov for sprogstimulering. 
Barnet tilbydes 15/30 timers tilbud eller starter på alminde-
lig institutionsplads. Endelig afklaring er undervejs.
• 1 barn er inviteret til sprogvurdering i december 2016.
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6.9 Flygtningebørn i dagtilbud

I alt 48 flygtningebørn er indskrevet i dagtilbud i kommunen 
pr. december 2016.

I løbet af 2016 er der generelt set tendenser til, at opgaven 
omkring de nyankommne børn og familier ændrer sig. Flere 
familier har problemstillinger i forhold til traumer og hel-
bredsforhold. Endvidere er der i 2016 modtaget familier med 
mange børn. Det sætter andre og øgede krav til arbejdet 
med børnenes opstart i institutionerne. 

Børneområdet har en fastlagt procedure for modtagelse af 
flygtningebørn og -familier i den enkelte daginstitution. Bør-
neområdet har en flygtningekoordinator, som understøtter 
opstartsperioden og følger op på indsatsen i hver enkelt in-
stitution. Koordinatoren har udarbejdet en ”startpakke”, som 
koordinatoren og daginstitutionen i fællesskab bruger som 
grundlag for arbejdet med børnenes opstart i institutionen.
 
I et børnehus, der modtager et flygtningebarn, skal hele 
personalet være bevidst om, at der er behov for ekstra 
opmærksomhed, hvis barnet skal sikres en optimal opstart 
og inklusion. Opstarten for et flygtningebarn i daginstitution 
er en sårbar proces for både forældre og barn. Forældrene 
skal slippe deres barn til en fremmed voksen, der hverken 
forstår deres sprog eller kultur. Endvidere har forældrene 
ikke kendskab til (danske) daginstitutioner. Personalet skal 
tilpasse opstartsforløbet til familien for at skabe den nød-
vendige tryghed og dermed sikre samarbejdet med familien 
og barnets trivsel i institutionen. Det prioriteres derfor at 
skabe tid, ro og tryghed til at opbygge relationer; barn/barn, 
barn/voksen og voksen/voksen. 

Børnene i institutionen skal også medtænkes, når et flygt-
ningebarn starter. De skal være med til at tage imod et barn, 
der ikke kender til institutionslivet og de normer og traditio-
ner, der hører hertil.

I månederne frem mod skolestart er der fokus på de skole-
startende børn, og institutionerne arbejder med overgangs-
pædagogik til de modtagende skoler. Efter aftale med Skole 
og Familie vil børn, der ankommer ca. fire måneder før 
skolestart, generelt få skoleudsættelse et år.

I november 2016 har Børneområdet afholdt en temaaften 
om modtagelse af flygtningebørn i dagtilbud for ca. 100 pæ-
dagoger, ledere og samarbejdspartnere fra Skole og Familie.
Aftenen bød på to oplæg fra Dansk Flygtningehjælp og Inte-
grationsnet. Et oplæg om flygtninge og modtagelse generelt 
og et oplæg med fokus på den pædagogiske praksis og de 
forhold, der er vigtige i det pædagogiske arbejde med trau-
matiserede børn og deres familier. 

6.10 Indberetninger om magtanvendelse i 
dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget blev den 17.8.2016 orienteret om, 
at Børneområdet og Skole og Familie var i gang med at 
udarbejde regler for magtanvendelse. Der blev i den forbin-
delse spurgt til, hvordan BSU kunne følge med i antallet af 
sager. Det blev oplyst, at oplysningerne fremover vil indgå i 
Kvalitetsrapporten.

Materialet om magtanvendelse blev udsendt til alle områder 
og selvejende institutioner i oktober måned. Der blev afholdt 
temamøde i november for alle ledere, TR’ere og arbejds-
miljørepræsentanter, hvor materialet blev gennemgået. 
Materialet er endvidere sendt til de private institutioner og 
puljeordninger.

Der er modtaget én indberetning i 2016 om magtanvendelse. 
Sagen har ikke medført initiativer fra forvaltningens side.
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7.0 Nøgletal for Børneområdet

7.1 Børn og institutioner

Antal institutioner/børnehuse pr. 1.1.2016
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Kommunal dag-
tilbud

18 2* 18 7**

Selvejende dag-
tilbud

1 6 5

Private instituti-
oner

3

Puljeordninger 2
* Inklusiv Børnehuset Rudegårds Alle.
** Der er skovbørnehavegrupper i 6 børnehuse og 1 skovbørnehave.

Indskrevne børn og driftsudgifter

Indskrevne børn i 2016. (opgjort pr. 24.11.2016)
Antal 
børn

nettodrifts-
udgifter

Kommunal dagpleje 74,0 108.240

Kommunale og selvejende vuggestuepladser 873,5 99.990

Kommunale og selvejende børnehavepladser 1513,6 56.430

Kommunale og selvejende skovbørnehavepladser 215,4 65.340

Privat dagpleje 0,0
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Private institutioner 0-2 årige 18,5 107.643

Private institutioner 3-5 årige 75,2 62.797

Puljeordninger 0-2 årige 3,3 107.640

Puljeordninger 3-5 årige 24,6 62.796

Privat pasning §80 0-2 årige* 10,5 74.993

Privat pasning §80 3-5 årige* 10,7 42.323

Pasning af egne børn 0-2 årige §86 22,1 84.992

Pasning af egne børn 3-5 årige §86 2,2 47.966

I alt 2843,6

7.2 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 gennem-
snit for 2016

Børn med støtte i det almene dagtilbud 2,00*

Børn indskrevet i ressourcegrupper 7,50

Børn indskrevet i Pluspladser 4,00

Børn indskrevet i Zebragruppen 6,25

Pandagruppen (+overgang fra dagplejen) 5,75

Børn indskrevet i Rudegårds Alle 16,83

*I alt 12 forskellige børn med varig fysisk nedsat funktionsevne

7.3 Medarbejdere - Børneområdet

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.

Antal medarbejdere i Børneområdet

Kom-
mu-
nale 
insti-
tutio-
ner

Selv-
ejende 
institu-
tioner

Dag-
plejen

Admi-
nistra-
tion

Støtte

Pædagogiske medarbejdere 
(pædagoger)

227,6 61,5 2,9 4,6 4,4

Pædagogiske medarbejdere 
(medhjælpere og dagplejere)

162,8 49,9 26,8

Pædagogiske medarbejdere 
(pædagogisk assistent)

24,8 0,7 2,6

Køkken medarbejdere 21,6 4,1 0

Fastansatte administrative 
medarbejdere

2,7 0,2 0,7 5,3

Øvrige medarbejdere 5,1 1,6 2,1

Ledere 32,0 12,3 1 3

I alt 476,6 130,3 36,1 12,9 4,4

I alt i Børneområdet - Dagtilbudsområdet opgjort i antal fuldtidsstillinger: 
660,3

Fordelingen af det pædagogiske personale i kommunale og selvejende insti-
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Medarbejdere uden pædagoguddannelse i kommunale 
daginstitutioner

26,2%

Personaleomsætningen på 17,0% dækker over stor forskellighed afhængig af, 
hvilke grupper man ser på. F.eks. er personaleomsætningen for yngre med-
hjælpere meget høj (65,9%), hvilket er helt naturligt, da de typisk er ansat 1 
år mellem studieskift eller lignende. Omsætningen af uddannet personale i 
alderen 50-60 er forventeligt markant lavere, i år opgjort til 4,0%.

Pædagogisk uddannet personale i kommunale dagin-
stitutioner i alderen 50-60 år

4,0%

Medarbejdere uden pædagoguddannelse i kommunale 
daginstitutioner i alderen 20-30 år

65,9%

tutioner

Kommunale 
institutioner

Selvejende 
institutioner

Pædagogisk uddannet personale* 64,0% 59,3%

Medarbejdere uden pædagoguddannelse** 36,0% 40,7%

* 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 medregnet.
** Pædagogmedhjælpere, Pædagogisk assistent (PAU/PGU), elever samt øvri-
ge medarbejdere.

Sygefravær

Medarbejdergruppe Fravær i procent

Børneområdets administration 1,8%

Dagplejen 4,7%

Daginstitutioner kommunale 5,9%

Daginstitutioner selvejende 4,8%

Støttekorpset (centralt ansatte) 3,3%

Opgjort i perioden 1.1.2016 -30.11.2016. 
Fraværet er sammensat af fraværstyperne; Arbejdsskade, Nedsat tjeneste, 
Sygdom, Delvis syg samt Sygdom med § 56-Aftale, dvs. uden barsel, barns 
første og anden sygedag m.v.

Personaleomsætning
I 2016 var personaleomsætningen for de kommunale daginstitutioner som 
nedenstående. Der foreligger ikke materiale fra de selvejende institutioner.

Personale i kommunale daginstitutioner 17,0%

Heraf:

Pædagogisk uddannet personale i kommunale dagin-
stitutioner

12,6%
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Inklusion • Fortløbende understøttelse af inklusionsindsat-
sen og af TIFO-struktur
• Evaluering af den samlede inklusionsindsats 0-18 
år

Sundhed • Deltagelse i projektopstart om De 5 veje

Faglige projekter • Pilotprojekt med sprogvurdering i børnehave 
inden skolestart og i indskolingen
• Projektledelse af rammerne for den gode over-
gang fra børnehave til skole

Institutioner • Støtte til flere børnehuse til faglig/ledelsesmæs-
sig opkvalificering
• Køb af Honningkrukken

Sygefravær • Fortsat indsatsområde

Private institutioner • Møde og opfølgning på politiske mål

Besparelsesforslag • Udarbejdelse af besparelsesforslag til budget 
2017

4Kommune-projekt • Videndeling og opstart af fireårigt samarbejds-
projekt

Omlægning af sprog-
indsats

• Sprogvurdering af alle tre- og fem-årige

Integration og flygtnin-
ge

• Børneområdet har tilknyttet en flygtningekoordi-
nator

Frokostafstemning • Afstemning blandt alle forældre om frokostord-
ning
• Omlægning af udkørsel

Dagtilbudsreform • Deltagelse i projektgruppe for udvikling af ma-
sterplan for nye, styrkede læreplaner

Koordinering • Ansættelse af PAU-elever for fire områder i kom-
munen
• Antal af pædagogstuderende i tre områder i kom-
munen
• Videreformidling af nye regler og vejledninger for 
både PAU-elever og pædagogstuderende

8.0 Opgaveliste

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 opli-
stet her.

Opgaver Bemærkning

Digitalisering • Opgradering af NemBørn
• Opdatering af Børneområdets hjemmesider i 
forbindelse med lancering af ny hjemmeside for 
Rudersdal Kommune

Sammenlægninger/
lukninger

• Kohavehuset, Tusindbenshuset og Troldehøj
• Skovlytoften og Skovmærket

Masterplan • Udarbejdelse af diverse materialer til politikere 
og arbejdsgrupper 
• Understøtte områdeinstitutioner, som bygger nye 
børnehuse med organisering og praktisk assisten-
ce. Trørød Børnehus, Bakkevej. 
• Ombygninger: Stenhøjgårdsvej, Birkemosen, 
Keilstruplund, Bistrup Have
• Etablering af Pandagruppen i Fr. Clausensvænge
• Nybygning og håndtering af konkurs hos entre-
prenør m.m. i forbindelse med Trørød Børnehus
• Ombygning og PCBrenovering af Tudsens nye 
lokaler på Nærum Skole
• Etablering af midlertidige vuggestuepladser i 
Holte

Organisatoriske æn-
dringer

• Ændring af områdestruktur fra fem til fire områ-
der
• Dagplejens legestuer og vikarfunktion omlagt og 
udlagt til børnehuse
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Forandringsprocesserne og de ændringer i rammerne for 
arbejdes udførelse som disse resulterer i, skaber en fordring 
til Område-MED om, at kunne tage de relevante drøftelser 
og sprede esensen her af til såvel de lokale MED som til 
Hoved MED. Succeskriteriet for Område MED’s arbejde med 
dette er, hvorvidt den enkelte medarbejder har en tydelig og 
meningsfuld opfattelse af sin del af kerneopgaven. Dette er 
en opgave, der altid er i proces.
I perioden 2015-16 er dette lykkedes i rimelig udstrækning, 
men de krav som fremtiden stiller, pålægger Område-MED, 
fortsat at være kreative og innovative på samarbejdsstrate-
gier.

Perioden 2017-18 kræver fortsat en drøftelse af sygefravær. 
Såvel af årsager som kultur omkring fraværet.
Den nye områdeinddeling fordrer en reetablering af MED-sy-
stemet med nye relationer og netværk, der helst skal kunne 
etablere sig som et velfungerende MED-system inden for 
overskuelig tid.

Der er i 2016 produceret flere nye eller reviderede politikker 
og vejledninger, der omkranser forskellige problemstillinger. 
Sorg og krise, Fastholdelse, Politik om trusler og vold, Frivil-
lighed, Friinstitutioner samt Borgerdialogpolitikken.
Område-MED vil tage de drøftelser, der vedrører imple-
mentering og evaluering af disse, når det viser sig at være 
nødvendigt.

På vegne af B-siden i Område-MED
Næstformand Peter Roholt

9.0 Bilag - Kommentar fra 
Område MED

Medarbejdersiden i Børneområdets MED-udvalg kvitterer 
for modtagelsen af Kvalitetsrapport 2017-18 og takker for 
muligheden for at kommentere den.

Kvalitetsrapporten synliggør det store og seriøse arbejde 
med udvikling af kvalitet på alle niveauer i Børneområdet.
 
I forbindelse med målrettet udvikling af det pædagogiske 
arbejde lægges der op til øget anvendelse af data. Medarbej-
derrepræsentanterne på Børneområdet noterer, at data ikke 
tænkes anvendt til benchmarking af børnehuse på tværs af 
kommunen, men til kontinuerlig udvikling af det pædago-
giske arbejde i det enkelte børnehus, samt at arbejdet med 
data tager afsæt i en tillidsbaseret og udviklingsorienteret 
tilgang til den pædagogiske praksis. Det er væsentligt, at 
disse perspektiver understøttes fra centralt hold i den videre 
implementering af databaseret arbejde.

I forbindelse med punkt 2 og 4 savnes en beskrivelse af 
udviklingsmål for og evaluering af dagplejen.

Område-MED har gennem 2015 og 16 drøftet sager som 
står i relation til de i kvalitetsrapporten beskrevne proces-
ser og opgaver.  Nogle af drøftelserne har været formelle, 
for eksempel gennemgang af arbejdsmiljøredegørelser 
og budgetter, andre har testet MED-udvalget i forhold til 
tillidsreformens målsætninger. MED-udvalget påtog sig 
den opgave at kvalificere budgettilpasningerne i forhold til 
målsætningen om, at kvalitetssikre kerneopgaven mest 
mulig og producerede derigennem en lang række forslag til 
politisk afgørelse, som i forskellig udstrækning levede op til 
målsætningen.
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