
UDVIKLINGSPLAN
for DagtilbuDsområDet 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.



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 red-
skaber 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.

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.

tuelle ændringer, der sikrer, at dagtilbuddene kan 
opfylde  lovens krav til pædagogisk grundlag, læ-
ringsmiljø, de 12 læringsmål mv., som det fremgår 
af den styrkede pædagogiske læreplan.

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

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. 

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

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

Den pædagogiske læreplan skal ligge på børne-
husets/dagplejens hjemmeside. Den pædagogiske 
læreplan indgår som skriftligt dokument i det pæ-
dagogiske tilsyn samt ved udviklingssamtalerne 
med områdelederen hvert andet år og med dagtil-
budschefen hvert andet år.

sammenhængen mellem  uDviklingsplan, 
kvalitetsrapporter og børnehusenes

pæDagogiske læreplaner



I de kommende fire år vil fokus være på implemen-
tering af dagtilbudsreformen for fortsat at skabe 
høj pædagogisk kvalitet for børnene.

Mål
Dagtilbudsreformen skal implementeres i alle bør-
nehuse og i dagplejen.
Dagtilbudsområdet udmønter i de fire år dagtil-
budsreformens mange elementer ud fra ”Barnet i 
centrum og de fire spor”, som er vedlagt som bilag. 

Midler:
For at målet kan nås, skal ledelse og medarbejdere 
indgå i et lokalt arbejdsfællesskab om børnehu-
sets 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 grup-
per og brug af aktions læringsmetoden som red-
skab til pædagogisk refleksion over,  hvilke mål der 
skal opsættes, og hvilke resultater, der opnås for 
børnegruppen og det enkelte barn.

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

Det betyder, at Børne- og Skoleudvalget hvert an-
det 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.

hoveDtema for De kommenDe fire år: 
 implementering af DagtilbuDsreformen



• Dygtige pædagoger, der samarbejder om

at skabe et pædagogisk læringsmiljø for

alle børn ud fra det nationale pædagogiske

grundlag i dagtilbudsreformen

• Kompetenceudvikling for teamledere, afde-

lingsledere, pædagoger, medhjælpere, dag-

plejere

• Forældresamarbejds- og

 frivillighedsprojektet

• Det differentierede forældresamarbejde

• Implementering af dagtilbudsreformen

• Ledelse af høj pædagogisk  kvalitet for børnene

• Ledelse af samarbejde internt, i området og på

tværs

• Tidlig indsats og inkluderende læringsfælles-

skaber

• Sygefravær

• Datasikkerhed

• Gode rammer for kompetenceudvikling

• Kompetenceudvikling for ledere

• Det stigende behov for pladser

• Masterplanens fortsatte udrulning

• Indretning af de fysiske læringsmiljøer

hoveDtema for De kommenDe fire år: 
implementering af DagtilbuDsreformen

uDmøntning af målet uD fra  
”barnet i centrum og De fire spor”

Børns læring, trivsel, 
udvikling og 

dannelse

Forældre-
samarbejde

De fysiske 
 rammer

Den fag-
professionell
e  pædagog

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  læringsfællesskaber 
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.

Kompetenceudvikling for ledere
Alle ledere skal deltage i det fælles kompetence-
forløb i 4K regi. 

Sygefravær
Et højt sygefravær hos personalet er en faktor, 
som indvirker på den pædagogiske kvalitet for bør-
nenes læring. Ledelsen skal derfor fortsat arbejde 
med at nedbringe sygefraværet. Personalet skal 
involveres i dette.

Temaer, der skal arbejdes med i de fire år: Ledelsen skal understøtte de pædagogiske rammer 
for alle børns aktive deltagelse i læringsfællesska-
berne. Derudover skal ledelsen have opmærksom-
hed på, hvordan dagtilbuddet sikrer, at læringsmil-
jøer tilrettelægges som inkluderende for alle børn.

Implementering af dagtilbuds reformen
Der skal være fokus på, hvordan ledelse og ansatte 
omsætter det nationale pædagogiske grundlag og 
de 12 pædagogiske mål til pædagogisk praksis i 
børnehuset.

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 pædago-
gisk kvalitet.

Gode rammer for kompetence udvikling
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 høj pædagogisk kvalitet for børnene 
ved hjælp af data dreven ledelse
Ledelsen skal sammen med personalet bruge data 
som grundlag for udvikling af den pædagogiske 
kvalitet.

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 ram-
mer og understøtter både forberedelse og imple-
mentering af de forløb og den viden, som de an-
satte, der deltager i et forløb, bringer med tilbage i 
børnehuset.

I den kommende periode skal lederne støtte per-
sonalet i at bruge områdets digitale løsninger, 
samt skabe forståelse og accept af behovet for sik-
ker håndtering data.

1. leDelse



Mål
At alle medarbejdere på dagtilbudsområdet kon-
tinuerligt arbejder med, hvordan deres børnehus/
område implementerer dagtilbudsreformens man-
ge 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 
dagtilbudsr eformen
Kontinuerligt fokus på, hvordan pædagogerne om-
sætter det nationale pædagogiske grundlag og de 
12 pædagogiske mål til pædagogisk praksis i bør-
nehuset. Anvende data som grundlag for udvikling 
af den pædagogiske kvalitet.

Kompetenceudvikling for teamledere, afdelings-
ledere, 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 implemen-
tering.

2. Den fagprofessionelle pæDagog



Mål
At dagtilbuddet sikrer en kultur, der gør forældre-
deltagelse og forældreansvar for børnefællesska-
bet naturlig/mulig.

At forældrene - som de vigtigste personer i eget 
barns liv, og primær ansvarlige for eget barns ud-
vikling og læring - inddrages og involveres aktivt i 
eget barns læring, trivsel og dannelse i dagtilbud-
det.

At forældrene inddrages, involveres og deltager i 
børnegruppens trivsel, med det formål at under-
støtte børnenes fællesskaber i børnehuset.

Temaer, der skal arbejdes med i de fire år:

Forældresamarbejds- og frivillighedsprojektet
Det oprindelige friinstitutionsprojekt er på grund 
af dagtilbuds reformen ændret til et projekt med 
afprøvning af forældredeltagelse/samskabelse og 
samarbejde med frivillige organisationer og en-
keltpersoner.

som frontløberprojekter for dagtilbudslovens krav 
om forældresamarbejde og samarbejde med lokal-
samfundets frivillige.

De seks delprojekter kommer dermed til at virke 

Det differentierede forældresamarbejde
Det fremgår af dagtilbudsloven, at alle børnehuse 
skal samarbejde med forældrene om deres barns 
læring og trivsel. Det skal ske differentieret, såle-
des at alle forældre har mulighed for at deltage ud 
fra deres kompetencer og ressourcer.

3. forælDresamarbejDet



Mål
At fastholde Masterplanen og Masterkonceptet 
som planlægningsgrundlag for den fysiske plan-
lægning på dagtilbudsområdet.
At inddrage konklusioner fra kommende sager om 
skolestruktur og arealreduktioner i den kommen-
de 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 læ-
ringsmiljøer skal være æstetiske, skal understøtte 
børnenes læring og trivsel og skal kunne foran-
dres i takt med børnenes behov og børnegruppens 
sammensætning.

4. fysiske rammer



bilag 1: barnet i centrum og De fire spor

Børns læring, trivsel, 
udvikling og 

dannelse

Forældresamarbejde

De fysiske  rammer
Den 

fagprofessionelle 
pædagog

Ledelse

Barnet i centrum og de fire spor er en 
oversigt over fokus- og ansvarsområder 
for hhv. den fagprofessionelle pædagog 
og lederen i forhold til egne roller og til 
barnet, forældrene og de fysiske rammer. 

Med barnet i centrum og de fire spor 
er der også opmærksomhed på de 
forudsætninger, der skal være tilstede 
i børnehuset og den pædagogiske 
faglighed for at kunne tale om en 
højkvalitetsinsitution. 

Barnet skal støttes, guides og vejledes i:

• Leg med andre og alene
• At være udforskende
• Evnen til fordybelse, vedholdenhed og lyst til

læring
• Mod til nye udfordringer, tage initiativer og

have nysgerrighed,
• Opmærksomhed, forståelse af og leg med

symboler, bogstaver, tal, mønstre og former
• At være kreativ
• At kunne deltage i børnefællesskaberne
• Konflikthåndtering
• At kunne knytte sig til og kunne skabe gode

relationer til og med andre børn og voksne
• Styrkelse af selvværd og selvindsigt
• Positiv oplevelse (selvforståelse) af egen læring
• Tilegnelse af et aktivt og varieret dansk sprog

Den fagprofessionelle pædagog skal:
• Tage ansvar for, at der skabes et pædagogisk

læringsmiljø for alle børn hele dagen
• Være bevidst om ”kend din virkning”
• Skabe relationer til og med barnet og børne-

gruppen
• Arbejde på/ud fra et forskningsinformeret

grundlag
• Være passioneret, engageret og inspirerende i

arbejdet med og om børnene
• ”Gå foran, gå ved siden af og gå bagved børne-

ne” i deres trivsel, læring, udvikling og dannelse

• Sikre børnenes demokratiske dannelse og op-
dragelse

• Sikre involvering af barnet, se dets intentioner
og udvide dets verden og sprog

• Sikre alle børns aktive deltagelse i børnefælles-
skaberne, samt at deres perspektiver indgår
som betydningsfulde i aktiviteter, samvær og lege

• Samarbejde differentieret med forældrene om
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
og involvere dem i at understøtte børnefælles-
skaberne i børnehuset.

Lederen skal: 
• ”Kend din virkning”
• Sikre et ambitiøst udviklings- og læringsfæl-

lesskab med en høj social kapital
• Arbejde strategisk med de udfordringer, bør-

nehuset stilles overfor på kort og lang sigt
• Sikre den vedvarende fællestænkning og anvende

feedback i forhold til medarbejderne
• Arbejde kontinuerligt med medarbejdernes

fokus på fastholdelse og udvikling af den pæ-
dagogiske kvalitet

• Arbejde kontinuerligt med tidlig indsats og in-
kluderende læringsfællesskaber

• Samarbejde på tværs indenfor området, i Dag-
tilbudsområdet og med de andre områder til
gavn for børn og forældre

• Involvere forældreråd og forældre i aktiviteter
omkring børnegrupperne og forældresamar-
bejdet.



Forældresamarbejdet:
• Forventning om, at forældrene understøtter

børnenes fællesskaber i børnehuset/dagplejen
• Forventning om, at forældrene indgår i et for-

pligtende samarbejde om eget barns læring,
trivsel, udvikling, dannelse og sundhed

• Forventning om aktiv deltagelse i børnenes liv i
børnehuset/dagplejen

De fysiske rammer:
• Det fysiske læringsmiljø skal understøtte det

nationale pædagogiske grundlag, de 12 pæda-
gogiske mål og deres indholdsbeskrivelser

• Det fysiske læringsmiljø skal være æstetisk,
motiverende og engagerende

• Rammerne skal understøtte fællestænkningen
om det pædagogiske læringsmiljø i børnehuset

• Der skal være et sundt indeklima og god hygi-
ejne, være fysisk og mental plads til udfoldelse,
fordybelse, tilbagetrækning og til hvile

• Der skal være en aktiv inddragelse af natur og
udeliv i det pædagogiske arbejde

Fundamentet, vi står på

Forudsætninger:
For at kunne tale om en højkvalitetsinstitution er 
der en række forudsætninger, der skal være til 
stede1:
• Uddannet personale, der fokuserer på børne-

nes læring, udvikling, trivsel og sundhed
• God normering og opdeling i mindre børnegrupper
• Gode relationer, nærvær og respektfuldhed

mellem parterne i institutionen
• Aldersrelevante aktiviteter med børnene
• Tydelige rammer for institutionens virke
• En opdeling i mindre børnegrupper i et roligt

miljø, hvor de ansatte aktivt modvirker uheldig
stress gennem høj persontæthed.

Institutionen skal tilrettelægge det pædagogiske 
arbejde ud fra, at der er:
• Et rigt stimulerende læringsmiljø ude og inde
• En pædagogik, der giver børnene mange mu-

ligheder for en lærende kommunikation
• At de ansatte er optagede af børnenes interes-

ser og læring
• At der er en balance mellem planlagte voksen-

styrede aktiviteter, aktiviteter, hvor den ansatte
tager udgangspunkt i børnenes intentioner og
børneinitierede aktiviteter

• At pædagogerne ”går foran, går ved siden af og
går bagved børnene” i deres læring og udvik-
ling

• At børnenes deltagelse anses for vigtig, og at
pædagogerne er med til at hjælpe børnene til
at huske og fremhæve, det der har været, og
det der kommer i fremtiden

• At børnene har gode relationer til jævnaldrende
• At pædagogerne tager ansvar for børnenes

læring, trivsel og sundhed i hele deres institu-
tionsdag og reflekterer over egen praksis og de
resultater, der opnås

• At der er en sensitiv og responsiv omsorg til
stede i institutionen med fokus på fællesskaber
med samspil og samhandling.

1: SFI Det nationale forskningscenter for velfærd:
Daginstitutionens betydning for børns udvikling 


