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Børneområdet

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Indledning
Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og 
dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig for at 
VP afleveres til Børneområdet. 

Virksomhedsplanen skal afleveres hvert andet år, i ulige år skal den indeholde 
Pædagogisk årsrapport og Analyse og evaluering. I lige år afleveres alene 
Pædagogisk årsrapport og Analyse og evaluering. 

I virksomhedsplanen indgår principper vedtaget af bestyrelsen. 
Virksomhedsplanen godkendes af bestyrelsen.
VP er et redskab for ledelse og personale til at omsætte og dokumentere de 
politiske mål og indsatsområder, samt til at sikre at institutionen arbejder 
systematisk med læring og intern evaluering. 
Børnechefen godkender Virksomhedsplan, Pædagogisk årsrapport og Analyse 
og evaluering på vegne af Børne- og Skoleudvalget. 

Virksomhedsplan på institutionsniveau
Virksomhedsplanen funderes på dagtilbudslovens formål, værdier, 
målsætninger, kommunens Børne- og Unge politik, sundhedspolitikken, mad- 
og måltidspolitikken og legepladspolitikken. 

Institutionen kan vælge at lægge følgende punkter på institutionens
hjemmeside, fremfor at beskrive dem i VP.
Oplysningerne skal opdateres hvert år i januar måned. 
Præsentation af institutionen 
Fakta oplysninger
Praktiske
Principper fastlagt af bestyrelsen
Økonomi 
Nøgletal 

Præsentation af institutionen
Hvem er vi – særlige kendetegn og udfordringer.

Fakta oplysninger
Institutionens navn, adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail.
Leders navn og kontaktoplysninger.
Bestyrelsesmedlemmer i institutionsbestyrelsen.
Beskrivelse af de fysiske rammer, børnetal og opdeling af institutionen. 
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Praktiske informationer
Derudover er der et skrift med praktiske oplysninger, konkrete 
arrangementer, lukkedage mm, som også̊ kan bruges som
velkomst/introduktion til nye forældre. 

Principper fastlagt af bestyrelsen
Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske aktiviteter 
Principper for anvendelsen af budgetrammen.
Principper for samarbejdet med andre institutioner, skoler mv. 
Principper for personalets sammensætning. 
Dialogen mellem bestyrelsen og forældregruppen som helhed. 
Principper for forældresamarbejde og for forældrenes deltagelse i 
dagligdagen. 

Økonomi 
Evt. under- eller overskud begrundes. 

Nøgletal
 Personaleomsætning 
 Sygefravær 
 Belægning - antal børn 
 Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere 

Pædagogisk læreplan
Beskrivelse af institutionens læringssyn, mål for de seks læreplanstemaer og 
mål i Børne- og Ungepolitikken. Ligeledes beskrives, hvordan arbejdet med 
børnemiljøvurderingen og barnets perspektiv integreres deri. Den 
pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og 
aktiviteter i forhold til de tre dimensioner, det rutineprægede, det planlagte 
og de spontant opståede situationer der iværksættes for at nå målene. 
Endvidere beskrives hvordan læreplanen evalueres.
 Det beskrives, hvordan der arbejdes med børn med særlige behov, og 

samarbejdet med andre instanser.
 Hvordan arbejdes der med sprogvurderinger af alle 3 årige børn og 

sprogvurdering af børn inden skolestart.
 Hvordan arbejdes der med overgang fra vuggestue til børnehave og fra 

børnehave til skole. 
 Hvordan udmøntes principperne for forældresamarbejdet i forhold til den 

daglige kontakt, samtaler, forældreråd, arrangementer, information mv. 

Pædagogisk årsrapport og Analyse og evaluering 



3

Hvert år senest d. 1. december skal institutionen aflevere Pædagogisk 
årsrapport og Analyse og evaluering til Børneområdet, i ulige år indgår dette i 
institutionens virksomhedsplan. Se bilag for beskrivelse af indhold. 

Mad og måltidspolitikken
Her beskrives, hvordan institutionen udmønter mad og måltidspolitikken. 

Legepladspolitikken
Her beskrives, hvordan institutionen arbejder med omsætning af 
legepladspolitikken 

Bestyrelsens årsberetning
Bestyrelsen udarbejder årligt en årsberetning, som kan vedlægges som bilag 
til virksomhedsplanen. 

Godkendelse
Virksomhedsplanen skal godkendes i bestyrelsen. Herefter sendes den inden 
1. december i ulige år til endelig godkendelse hos chef for Børneområdet og 
formidles til de øvrige forældre. 

Bilag 

Pædagogisk årsrapport 
Formålet med den Pædagogiske årsrapport er at dokumentere udviklingen af 
det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Den Pædagogiske årsrapport 
skal understøtte udviklingen af den pædagogiske praksis, så den fremmer 
børns læring, trivsel, udvikling og sundhed. 

Materialet som indgår i Pædagogisk årsrapport er institutionens omsætning 
af den pædagogiske læreplan i form af projekter, forløb, sprogvurderinger, 
andre vurderingssystemer og egne data. Institutionsleder skal lave en 
opsamling som indeholder vurdering af, hvad data fra projekter, rapporter 
mv. fortæller om den pædagogiske praksis. 
Det er leders opgave at vurdere, hvilke data der udvælges til opsamlingen. 
Opsamlingen vil med andre ord være et udsnit af den pædagogiske praksis, 
og ikke en beskrivelse af alt institutionen har arbejdet med.

Opsamlingen er en beskrivelse af leders vurdering i forhold til følgende 
opmærksomhedspunkter:
- Hvilke forløb, projekter o. lign. har der været arbejdet med.
- Hvilke læreplansmål har der været arbejdet med i de gennemførte forløb, 

projekter mv.
- Hvad viser essensen af de gennemførte forløb, projekter mv. 
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- Hvilken betydning har forløb, projekter mv., haft i forhold til det 
pædagogiske arbejde på børneniveau, voksenniveau og evt. i 
organiseringen.

Samlet beskrivelse på i alt ca. 2 sider.

Analyse og evaluering og indsatser for det kommende år 
Formålet med analysen er at skabe et afsæt for det videre arbejde med 
kvalitetsudviklingen i institutionen i forlængelse af læreplansmålene og 
målene i Børne- og Ungepolitikken. Målet er at lave en analyse af data, så 
institutionen kan evaluere i forhold til læreplansmålene og målene i Børne- og 
Ungepolitikken. 
Institutionens Pædagogisk årsrapport, Sprograpport og egne indsamlede data 
danner grundlag for analyse og evaluering. 

Data kan være både kvalitative og kvantitative. 
Egne indsamlede data kan være observationer, interviews, pædagogisk tilsyn, 
undersøgelser mv. som kan være relevant materiale at inddrage. 

Samlet beskrivelse på i alt ca. 2 sider.

Analyse 
I analysen vurderes data i forhold til følgende opmærksomhedspunkter:
 Hvad viser opsamlingen fra Pædagogisk årsrapport
 Hvad kan du udlede på tværs af de data som indgår i Pædagogisk 

årsrapport - hvilke fællestræk træder da frem
 Hvor viser det styrker i det pædagogiske arbejde 
 Hvor viser det behov for udviklingstiltag 
 Hvilke læreplansmål har det været arbejdet med i de gennemførte forløb, 

projekter mv. 

I tillæg til ovenstående punkter analyseres data 
1) i forhold til aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år
2) sprogvurderinger for hhv. 3-årige og 5-årige (inden skolestart)

 Giver den enkelte aldersgruppe anledning til at fokusere på særlige 
indsatser eller ændret praksis

 Vurder på tværs af aldersgrupper, giver det anledning til at fokusere på 
særlige indsatser eller ændret praksis, ses der en progression mellem 
aldersgrupperne

 Hvilken udvikling ses der fra et kalenderår til det næste, giver det 
anledning til at fokusere på særlige indsatser eller ændret praksis

 Hvad fortæller resultaterne i forhold til de enkelte læreplansmål

Evaluering 
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Evaluer om forløb, projekter og sprogvurderinger har ført til opfyldelse af 
læreplansmålene og målene i Børne- og Ungepolitikken, også i forhold til 
aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. 

Indsats for det kommende år
Ud fra analyse og evaluering foretager leder en vurdering af, hvilke indsatser 
man vil arbejde med i det kommende år. Hertil kan komme fælleskommunale 
indsatsområder fx på baggrund af lovgivning, brugerundersøgelser mv. 


