
Årligt møde med private daginstitutioner  

2. Oktober 2018 



 
Deltidspladser, Kombinationspladser 
 
Deltidsplads 

• Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt 
tilbud skal tilbyde 30 timers deltidspladser til børn, hvor forældre er på barsel- eller 
forældreorlov. En deltidsplads fastlægges til tidsrummet 8:45 – 14:45 alle hverdage.  

 

 

 

 

 

Kombinationsplads 

Fra 1. juli 2018 skal alle kommuner tilbyde et Kombinationstilbud til forældre, der har et 
dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige 
åbningstid.  

• Et kombinationstilbud består af en plads i et dagtilbud på nedsat tid kombineret med 
privat pasning af barnet – kaldet fleksibel pasning. Kommunen skal yde tilskud til den 
fleksible pasning. Retningslinjerne er politisk godkendt. De ligger på kommunens 
hjemmeside og som punkt 3 på BSU møde den 15. august 2018 



Nye krav til det pædagogiske indhold 

 

• Det pædagogiske grundlag 

• Barnesyn og børneperspektiv  

• De 12 pædagogiske mål og indholdsbeskrivelser  

• Læringsmiljø  

• Skolestartår 

• Evalueringskultur 

• Krav til offentliggørelse af arbejdet 

 

Materiale om den styrkede pædagogiske læreplan kan findes på EMU.dk  

https://www.emu.dk/modul/den-styrkede-p%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replan  
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Hvad indeholder reformen - i korte træk 
 
• Reformen skal skabe fælles retning og ramme for alle dagtilbud i Danmark 

• Fællesskaber skal sikre, alle børns – også de udsattes – læring, udvikling, trivsel og 

dannelse 

• De ansatte har ansvaret for at tilrettelægge læringsmiljøer hele dagen 

• Leg er fundamentet for alle børns læring.  

 

Ved hjælp af 

• Fælles pædagogisk grundlag med nationalt læringssyn og barnesyn 

• 12 pædagogiske mål med indholdsbeskrivelser for de seks reviderede læreplanstemaer 

• Etablering af en evaluerende kultur i alle dagtilbud 

• Skabe bedre overgange fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole 

• Krav til børnehusets pædagogiske læreplan 

 

 



Hvad indeholder reformen? Formål udvides  



Hvad betyder reformen for daginstitutionerne?  

 

• Fagligheden sættes i centrum 

• Læringsmiljø hele dagen fra kl. 7-17 

• Fokus på pædagogens rolle, opgave og ansvar 

• Lederens ansvar for udmøntning og evalueringskultur 

• Den pædagogiske læreplan bliver omdrejningspunkt for børnehusets arbejde 

 



Pædagogisk læringsmiljø  med sammenhæng  til  børnehaveklassen 

• I børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der 
skaber sammenhæng til børnehaveklassen, og som dermed understøtter, at de 
kommende skolebørn er bedst muligt forberedt på at begynde i skole 

• Arbejdet med at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø for de ældste børn i 
børnehaven skal tage udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan 

• Et år før skolestart (1.5.) er dagtilbuddet forpligtet til at etablere et 
skoleunderstøttende pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til 
børnehaveklassen 

• Etablering af et pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen 
handler blandt andet om, at børn i dagtilbud får positive erfaringer med at deltage i 
dagtilbuddets fællesskaber, så barnet derigennem får positive forventninger til de 
sociale fællesskaber i skolen 

• Det indebærer, at det pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn skal have fokus på 
at understøtte, at børnene tør møde nye udfordringer, fordybe sig, være vedholdende, 
kunne indgå i et børnefællesskab og tage initiativ til at indgå i relationer 

• Det indebærer videre, at det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet for de ældste 
børn også skal introducere til og give børnene mulighed for at udvikle nysgerrighed over 
for bogstaver, tal, mønstre, former mv.  



 
 
Det fælles pædagogiske grundlag 
 
 
•  Børnesyn og læringsforståelse er centrale elementer 

• Barnesynet. At være barn har værdi i sig selv 

• Dannelse. At begribe sin omverden og kunne handle i den. Den demokratisk forståelse. 

Omgang med andre 

• Børneperspektivet. Indflydelse, aktivt deltagelse, medskabe sin læring 

• Legen skal være en gennemgående del af et dagtilbud 

• Læring skal forstås bredt 

• Børnefællesskaber: Al leg, dannelse og læring sker i fællesskaber 

Relationer og venskaber er afgørende 

• Pædagogiske læringsmiljøer hele dagen 

• Forældreinvolvering 

• Børn i udsatte positioner 

• Inddragelse af frivillige fra lokalområdet 

 



Kompetenceforløb 

Lederne  

• 3 dages læringsforløb (kr. 3750 pr. pers.) 

• Diplommodul  

 

Faglige fyrtårne  

• 3 dages læringsforløb (kr. 3750 pr. pers.) 

• Vikardækning (22,5 t. ) 

• Diplommodul  

• Vikardækning (20 eller 40 t.)  

 

Krav fra ministeriet 

Arrangeres kompetenceudvikling i eget regi, skal institutionen aflægge regnskab, som skal 
indgå i kommunens regnskab.  

 

 

 



 
Den pædagogiske læreplan 
 
• Læringsmiljø  

• Børnemiljø og børneperspektiv 

• Børn i udsatte positioner  

• Forældresamarbejde  

• Sammenhæng fra hjem til dagtilbud  

• Sammenhæng og overgang til skole  

• Samarbejde med lokalsamfundet  

• Evaluering  

 

De private institutioner skal ligesom alle andre udarbejde en pædagogisk læreplan. 
Arbejdet igangsættes 1.7.2018. Den første fulde læreplan skal være færdig til evaluering 
den 1.7.2020. I er velkomne til at bruge skabelonen for kommunens læreplansarbejde. 
Kravene til den pædagogiske læreplan vil være beskrevet i skabelonen til 
Virksomhedsplanen. 

Læreplanen skal offentliggøres på institutionens hjemmeside, og min. evalueres hvert 
andet år.  

https://www.emu.dk/modul/den-styrkede-p%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replan  
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Tilsyn  

Pædagogisk tilsyn fra 2019 vil bl.a. have fokus på pædagogisk praksis ud fra temaer jf. loven 
samt om de retningsgivende beskrivelser i institutionens pædagogiske læreplan kan ses i 
praksis. 

For eksempel: 

• Hvilke tegn ses der på omsætning af læringsmiljø ift. de processuelle- og strukturelle 
faktorer samt børnenes udbytte  

• Hvilke tegn ses der på samspil og relationer mellem børn og mellem børn og voksne 

• Hvilke tegn ses der på inddragelse af børneperspektiver 

 

I forlængelse af tilsynet afholdes en samtale med institutionsleder og bestyrelsesformand. 
Som led i, at den enkelte leder er ansvarlig for sit arbejde over for kommunalbestyrelsen, 
vil den pædagogiske læreplan og evaluering også drøftes til denne samtale.  

 

Et eksempel på et emne der vil være fokus på, er dokumentation for, hvordan I sikrer at 
alle børn i 3års alderen får foretaget en sprogvurdering, hvis der er forhold, der giver 
formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. 

 

 



GDPR og følgevirkning  

 

• GDPR betyder at muligheden for at bruge den kommunale licens til Hjernen og Hjertet 
ophører 

• Det betyder, at hvis I anvender systemet, senest d. 1.12.18, skal have gennemført 
sprog- eller dialogvurderinger  

 

• Fra 2019 er udgift til almindelig drift af pc’er og udgift til fx vurderingssystem med i 
tilskudsberegningen. 

• beløbet udgør ca. kr. 270 årligt pr. barn.  

 

 

 


