UDVIKLINGSPLAN
for

D agtilbudsområdet 2019-2022

Indledning
Denne udviklingsplan gælder for årene 2019 til og med 2022.
Den indstilles til godkendelse/er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 16. januar 2019.
Udviklingsplanen skal fungere som et styringsredskab, der prioriterer opgaverne for daginstitutioner,
dagpleje og Dagtilbudsområdets administration de kommende fire år.
Målet med udviklingsplanen er:
I 2019 til 2022 at implementere dagtilbudsreformen, som trådte i kraft den 1. juli 2018
At prioritere de fælles opgaver på Dagtilbudsområdet
Skabe fælles overblik og retning
Understøtte en fortsat høj pædagogisk kvalitet på dagtilbudsområdet.
Udviklingsplanen vil være styrende for indholdet i Dagtilbudsområdets kommende to kvalitetsrapporter,
som afleveres i løbet af de fire år henholdsvis for perioden 2019 til 2020 og for perioden 2021 til 2022.
Kvalitetsrapporten for 2019 og 2020 forelægges den 13. marts 2019.

Sammenhængen m
 ellem udviklingsplan,
kvalitetsrapporter og børnehusenes
pædagogiske læreplaner
Udviklingsplan:
Beskriver overordnet de opgaver, det samlede
Dagtilbudsområde vil arbejde med fire år frem.
Afleveres 16. januar 2019.
Planen godkendes af Børne- og Skoleudvalget.
Kvalitetsrapporter med rammer og prioriterede
indsatser på Dagtilbudsområdet
Beskriver rammer, organisation, uddannelses- og
kompetenceforhold, personalenormering, de redskaber der stilles til rådighed for dagtilbuddene,
de fysiske rammer, det tværgående samarbejde,
samarbejde med andre aktører, det pædagogiske
tilsyn, tilbagemelding på særlige temaer, nøgletal
for området og opgavelisten.

tuelle ændringer, der sikrer, at dagtilbuddene kan
opfylde lovens krav til pædagogisk grundlag, læringsmiljø, de 12 læringsmål mv., som det fremgår
af den styrkede pædagogiske læreplan.
Pædagogiske indsatser i daginstitutioner og dagpleje
Er en opsamling på dagplejens og børnehusenes
pædagogiske indsatser. Opsamling sker via den
udviklingssamtale, der ligger hvert andet år på lige
årstal.
Opsamlingen forelægges på samme møde som
kvalitetsrapporten som en orienteringssag til
Børne- og Skoleudvalget.

Afleveres 13. marts 2019 og igen i marts 2021. I
2019 afleveres en kvalitetsrapport, som indeholder
afsnit, der afrapporterer på de indsatsområder,
som kvalitetsrapporten tidligere skulle indeholde.

Pædagogiske læreplaner
Udarbejdes i hvert børnehus ud fra bilag 1 ”Oversigt over ramme og indhold for den pædagogiske
læreplan”. Den pædagogiske læreplan anvendes
som styringsredskab for alt pædagogisk arbejde i
børnehuset/dagplejen.

Kvalitetsrapporterne godkendes af Børne- og
Skoleudvalget med en dagsordensindstilling om,
at udvalget skal drøfte de eksisterende rammer og
prioriterede indsatser. Heri indgår behov for even-

Lederen er ansvarlig for udarbejdelsen og opfølgningen på læreplanen. Lederen skal involvere
medarbejdere og bestyrelse i arbejdet med den
pædagogiske læreplan.

Den pædagogiske læreplan skal ligge på børnehusets/dagplejens hjemmeside. Den pædagogiske
læreplan indgår som skriftligt dokument i det pædagogiske tilsyn samt ved udviklingssamtalerne
med områdelederen hvert andet år og med dagtilbudschefen hvert andet år.

Hovedtema for de kommende fire år:
implementering af dagtilbudsreformen
I de kommende fire år vil fokus være på implementering af dagtilbudsreformen for fortsat at skabe
høj pædagogisk kvalitet for børnene.

Organiseringen af Dagtilbudsområdet skal sikre,
at det nationale pædagogiske grundlag og de 12
nationale pædagogiske mål kan opfyldes.

Mål
Dagtilbudsreformen skal implementeres i alle børnehuse og i dagplejen.
Dagtilbudsområdet udmønter i de fire år dagtilbudsreformens mange elementer ud fra ”Barnet i
centrum og de fire spor”, som er vedlagt som bilag 2.

Det betyder, at Børne- og Skoleudvalget hvert andet år i henhold til dagtilbudsloven skal vurdere,
om der er behov for ændringer i de besluttede
rammer og organiseringen for området. Det sker
via fremlæggelse af kvalitetsrapporten.

Midler:
For at målet kan nås, skal ledelse og medarbejdere
indgå i et lokalt arbejdsfællesskab om børnehusets børn, hvor pædagogerne er ansvarlige for at
tilrettelægge et pædagogisk miljø med fokus på
børnene og deres læring.
Det indebærer samarbejde mellem grupper, teams
og afdelinger; opdeling af børnene i mindre grupper og brug af aktionslæringsmetoden som redskab til pædagogisk refleksion over, hvilke mål der
skal opsættes, og hvilke resultater, der opnås for
børnegruppen og det enkelte barn.

Udmøntning af målet ud fra
”Barnet i centrum og de fire spor”
• Implementering af dagtilbudsreformen
• Forældresamarbejds- og
frivillighedsprojektet

Forældre
samarbejde

Ledelse

• Ledelse af samarbejde internt, i området og på
tværs

• Det differentierede forældresamarbejde

• Tidlig indsats og inkluderende læringsfælles-

Børns læring, trivsel,
udvikling og

dannelse

• Dygtige pædagoger, der samarbejder om

• Ledelse af høj pædagogisk kvalitet for børnene

Den fag
professionelle
pædagog

skaber
• Sygefravær
• Datasikkerhed
• Gode rammer for kompetenceudvikling

De fysiske
rammer

• Kompetenceudvikling for ledere

at skabe et pædagogisk læringsmiljø for
alle børn ud fra det nationale pædagogiske
grundlag i dagtilbudsreformen
• Kompetenceudvikling for teamledere, afdelingsledere, pædagoger, medhjælpere, dagplejere

• Det stigende behov for pladser
• Masterplanens fortsatte udrulning
• Indretning af de fysiske læringsmiljøer

1. Ledelse

Mål
At alle ledere på dagtilbudsområdet har fokus på,
hvordan deres børnehus/område implementerer
dagtilbudsreformens mange elementer for at sikre
alle børns læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Tidlig indsats og inkluderende l æringsfællesskaber
Et af formålene med dagtilbudsreformen er at
sikre alle børns mulighed for at forfølge deres
drømme og mål senere i livet, blandt andet via den
indsats, som dagtilbuddene gennemfører.

Temaer, der skal arbejdes med i de fire år:

Ledelsen skal understøtte de pædagogiske rammer
for alle børns aktive deltagelse i læringsfællesskaberne. Derudover skal ledelsen have opmærksomhed på, hvordan dagtilbuddet sikrer, at læringsmiljøer tilrettelægges som inkluderende for alle børn.

Implementering af dagtilbudsreformen
Der skal være fokus på, hvordan ledelse og ansatte
omsætter det nationale pædagogiske grundlag og
de 12 pædagogiske mål til pædagogisk praksis i
børnehuset.
Ledelse af høj pædagogisk kvalitet for børnene
ved hjælp af datadreven ledelse
Ledelsen skal sammen med personalet bruge data
som grundlag for udvikling af den pædagogiske
kvalitet.

Gode rammer for kompetenceudvikling
Dagtilbudsområdet indgår i det fælles kompetence
udviklingsprojekt i 4K-regi om dagtilbudsreformen.
Derudover planlægger Dagtilbudsområdet en egen
kommunal kompetenceudvikling, således at alle
ansatte om fem år har deltaget i et kompetence
udviklingsforløb om reformen.

Ledelse af samarbejde internt, i området og på tværs
Ledelsen skal skabe sammenhæng i den indsats,
der skal finde sted i overgangene for børnene,
samt overfor enkeltbørn og deres familier, hvis de
har behov for en særlig indsats.

Forløbene vil forudsætte at ledelsen skaber rammer og understøtter både forberedelse og implementering af de forløb og den viden, som de ansatte, der deltager i et forløb, bringer med tilbage i
børnehuset.

Kompetenceudvikling for ledere
Alle ledere skal deltage i det fælles kompetenceforløb i 4K regi.
Sygefravær
Et højt sygefravær hos personalet er en faktor,
som indvirker på den pædagogiske kvalitet for børnenes læring. Ledelsen skal derfor fortsat arbejde
med at nedbringe sygefraværet. Personalet skal
involveres i dette.
Datasikkerhed
Dagtilbudsområdet har i 2018 gennemført et
omfattende projekt med implementering af EU’s
dataforordning. Grundlaget for sikker brug af data
om børn, forældre og ansatte er etableret, og der
er skabt systemer, der giver ledelse og personale
adgang til at arbejde sikkert med personlige data.
Systemerne understøtter samtidig en høj pædagogisk kvalitet.
I den kommende periode skal lederne støtte personalet i at bruge områdets digitale løsninger,
samt skabe forståelse og accept af behovet for sikker håndtering data.

2. Den fagprofessionelle pædagog

Mål
At alle medarbejdere på dagtilbudsområdet kontinuerligt arbejder med, hvordan deres børnehus/
område implementerer dagtilbudsreformens mange elementer for at sikre alle børns læring, trivsel,
udvikling og dannelse.
Temaer, der skal arbejdes med i de fire år:
Dygtige pædagoger, der samarbejder om at
skabe et pædagogisk læringsmiljø for alle børn
ud fra det nationale pædagogiske grundlag i
dagtilbudsreformen
Kontinuerligt fokus på, hvordan pædagogerne omsætter det nationale pædagogiske grundlag og de
12 pædagogiske mål til pædagogisk praksis i børnehuset. Anvende data som grundlag for udvikling
af den pædagogiske kvalitet.
Kompetenceudvikling for teamledere, afdelingsledere, pædagoger, medhjælpere, dagplejere
Alle fastansatte skal i løbet af de kommende fire år
deltage i den kompetenceudvikling, der tilbydes i
forhold til dagtilbudsreformen og dens implementering.

3. Forældresamarbejdet

Mål
At dagtilbuddet sikrer en kultur, der gør forældredeltagelse og forældreansvar for børnefællesskabet naturlig/mulig.
At forældrene - som de vigtigste personer i eget
barns liv, og primær ansvarlige for eget barns udvikling og læring - inddrages og involveres aktivt i
eget barns læring, trivsel og dannelse i dagtilbuddet.
At forældrene inddrages, involveres og deltager i
børnegruppens trivsel, med det formål at understøtte børnenes fællesskaber i børnehuset.
Temaer, der skal arbejdes med i de fire år:
Forældresamarbejds- og frivillighedsprojektet
Det oprindelige friinstitutionsprojekt er på grund
af dagtilbudsreformen ændret til et projekt med
afprøvning af forældredeltagelse/samskabelse og
samarbejde med frivillige organisationer og enkeltpersoner.
De seks delprojekter kommer dermed til at virke

som frontløberprojekter for dagtilbudslovens krav
om forældresamarbejde og samarbejde med lokalsamfundets frivillige.
Det differentierede forældresamarbejde
Det fremgår af dagtilbudsloven, at alle børnehuse
skal samarbejde med forældrene om deres barns
læring og trivsel. Det skal ske differentieret, således at alle forældre har mulighed for at deltage ud
fra deres kompetencer og ressourcer.

4. Fysiske rammer

Mål
At fastholde Masterplanen og Masterkonceptet
som planlægningsgrundlag for den fysiske planlægning på dagtilbudsområdet.
At inddrage konklusioner fra kommende sager om
skolestruktur og arealreduktioner i den kommende justering af Masterplanen.
Temaer, der skal arbejdes med i de fire år
Det stigende behov for pladser
Pasningsgarantien skal under et stigende behov
for pladser kunne opfyldes ud fra Masterplanens
principper og grundlag.
Masterplanens fortsatte udrulning
Der fremlægges konkrete sager fra Masterplanen.
Indretning af de fysiske læringsmiljøer
Børnehuse og dagpleje skal sikre, at de fysiske læringsmiljøer skal være æstetiske, skal understøtte
børnenes læring og trivsel og skal kunne forandres i takt med børnenes behov og børnegruppens
sammensætning.

