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Indledning 

I 2011 aftalte kommunerne og regeringen, at 

kommunerne skal offentliggøre oplysninger om 

den faglige kvalitet i de kommunale dagtilbud. I 

Holbæk har vi valgt en form, hvor de faglige 

kvalitetsoplysninger formidles via en kvalitets-

rapport. Formen indeholder de væsentligste 

elementer i den model for faglige kvalitetsop-

lysninger, Kommunernes Landsforening (KL) 

anbefaler.  

Den seneste kvalitetsrapport blev udarbejdet og 

offentliggjort i 2014. I 2014 var der valgt en 

form og et indhold, som primært havde karak-

ter af en status på den aktuelle kvalitet indenfor 

få men væsentlige områder. Rapporten skulle 

udgøre et grundlag for effektmålinger af de 

kommende års indsatser med afsæt i Børne- og 

ungepolitikken1 og Strategi for fremtidens dag-

tilbud2.  

De tre temaer fra 2014 handlede om dagtilbud-

denes arbejde med udvikling af læringsmiljøer, 

understøttelse af børns sproglige udvikling samt 

effekten af ”Projekt børn i bevægelse” (DGI ud-

dannelsen).  

Kvalitetsrapporten i 2017  

I lighed med kvalitetsrapporten for 2014 er det 

med kvalitetsrapporten i 2017 ønsket at under-

søge kvaliteten i opgaveløsningen indenfor tre 

væsentlige områder:  

Tema 1: Dagtilbuddenes understøttelse af 

børns sproglige udvikling 

I dette afsnit følges op på temaet om børns 

sproglige udvikling fra kvalitetsrapporten 2014. 

Undersøgelsen sker i tæt relation til målene om 

at styrke den sproglige udvikling for alle børn i 

’Strategi for fremtidens dagtilbud’. Afsnittet har 

afsæt i evalueringer af arbejdet med sprogstøt-

tende aktiviteter i alle dagtilbud, interview med 

                                           
1 Børne og ungepolitik   

ledere og medarbejdere i forbindelse med mo-

dul-uddannelsen til sprogvejleder, samt sprog-

vurderinger af alle treårige.    

Tema 2: Dagtilbuddets arbejde med udvikling 

af læringsmiljøer 

Teamet har til formål at undersøge, hvordan ar-

bejdet med børne- og læringsmiljøet i perioden 

2014 -2016 har udviklet sig. Det undersøges 

blandt andet, hvilken effekt det kompetencegi-

vende aktionslæringsforløb for alle medarbej-

dere i dagtilbud har haft for kvaliteten i læ-

ringsmiljøet. 

Tema 3: Sammenhæng i børns læringsliv 

Temaet udgør en første status på, hvordan ar-

bejdet med at skabe sammenhæng i barnets 

læringsliv har udviklet sig gennem de senere 

år. Undersøgelsen tager afsæt i indsatsområdet 

om ’Sammenhæng i barnets læringsliv’ i Stra-

tegi for fremtidens dagtilbud” samt formålsbe-

skrivelsen for den nye områdestruktur.   

Kvalitetsrapporten indeholder desuden i lighed 

med rapporten fra 2014 et afsluttende afsnit 

med faktuelle oplysninger om dagtilbudsområ-

det (nøgletal mm.). 

Kvalitetsrapporten har tre hovedformål  
 
Politisk indsigt 

Rapporten er et aktuelt blik på kvaliteten på 

dagtilbudsområdet, der skal gøre det muligt for 

det politiske niveau at prioritere og fokusere på 

de udviklingsmuligheder kvalitetsrapporten 

samlet set peger mod.  

 

Kvalitetsrapporten er samtidig en tilbagemel-

ding til udvalget om dagtilbuddenes arbejde 

med afsæt i den pædagogiske læreplan. I 2017 

er fokus på læreplanens temaer om sproglig 

udvikling samt lærings- og børnemiljøet.    

 

 

 

2 Strategi for fremtidens dagtilbud  

file:///C:/Users/lenmm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7HBWDDM6/Børne%20og%20ungepolitik
file:///C:/Users/lenmm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7HBWDDM6/Strategi%20for%20fremtidens%20dagtilbud
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Forældrebestyrelser, forældreråd og samar-

bejdspartnere 
 
Forældrebestyrelser, forældreråd og andre 

samarbejdspartnere skal kunne orientere sig 

om, hvordan dagtilbudsområdet skaber rammer 

for børns læring, udvikling og trivsel. Samtidig 

skal rapporten belyse, hvordan arbejdet, ud fra 

dagtilbudslovens rammer og målsætninger, 

sker i sammenhæng med de kommunalt beslut-

tede politikker og strategier.  

 

Medarbejdere og ledere  
 
Kvalitetsrapporten skal, udover at give status 

og indblik i kvaliteten indenfor de tre temaer, 

gøre de enkelte områder klogere på kvaliteten 

af egen virksomhed og af børneområdet som 

helhed. Den skal understøtte muligheden for, at 

prioritere og udvikle både lokale og fælles mål 

for kommende års indsatser i og på tværs af 

områder og børnehuse.  

Kvalitetsrapporten bliver dermed et afsæt for 

dialog om udviklingsmulighederne i den pæda-

gogiske praksis og de næste skridt. 

Baggrundsmaterialet til kvalitetsrapporten 

(data)  

Kvalitetsrapporten er hovedsageligt baseret på: 

• diverse materiale og input fra opsamling og 

evaluering af det kompetencegivende akti-

onslæringsforløb, som alle medarbejdere på 

0-6 års området har været en del af.  

• materiale fra det pædagogiske tilsyn i samt-

lige børnehuse og i dagplejen gennemført i 

efteråret 2015 og i foråret 2016. 

• de sprogvurderinger der er gennemført fra 

august 2016 (hvor det blev et obligatorisk 

tilbud til alle treårige børn) og til februar 

2017.3 

Temaet om sammenhæng i børns læringsliv 

bygger på tilbagemeldinger fra lederne af de 

fire områder (dagtilbud og skole).  

                                           
3 Rapport trukket d. 28/4 2017. 
4 Læs mere om AL i Holbæk HER 

Begrebsafklaring  

I rapporten henvises til det kompetencegivende 

aktionslæringsforløb4. Alle medarbejdere og le-

dere i Holbæk har fra januar 2015 via delta-

gelse i aktionslæringsforløb arbejdet med ud-

vikling af det pædagogiske læringsmiljø (børne-

nes læring) såvel som deres egne faglige kom-

petencer (medarbejdernes læring).  

Via aktionslæringsforløbenes seks faser har de 

ansatte på dagtilbudsområdet systematisk ar-

bejdet med at sætte mål for de pædagogiske 

aktiviteter, afprøve forløb i praksis samt doku-

mentere, evaluere og reflektere over egen 

praksis med det sigte, at skabe endnu bedre 

læringsmuligheder for børnene.        

I kvalitetsrapporten bruges betegnelsen ”AL” 

for aktionslæringsforløbet.  

  

 

http://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/paedagogiske-redskaber/den-paedagogiske-laereplan-redskaber-og-inspiration/aktionslaering-materialer-og-videoklip/
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Tema 1: Dagtilbuddenes understøttelse af 

børns sproglige udvikling  

Sproget er grundlæggende for barnets udvik-

ling, og den sproglige kunnen har afgørende 

betydning for, hvordan barnets klarer sig videre 

i livet (skole, uddannelse, arbejde mm.).  

I ’Strategi for fremtidens dagtilbud’ i Holbæk 

udgør sprog en selvstændig strategisk indsats. 

Af strategien fremgår en række pejlemærker 

om børns sproglige udvikling. Det handler om 

at styrke alle børns sproglige forudsætninger, 

udvikle det flerfaglige samarbejde og sikre, at 

de sproglige indsatser primært sker i fællesska-

ber og med inklusion for øje.  

Strategien beskriver ligeledes, hvordan arbejdet 

med børn i mindre grupper og løbende evalue-

ring af de sproglige indsatser, skal kvalificere 

dagtilbuddets arbejde med at understøtte børns 

sproglige udvikling og skabe udviklende sprog-

lige miljøer. 

I kvalitetsrapporten for 2014 konstateredes det, 

at Holbæk i sammenligning med resten af lan-

det havde en større andel af børn i sproglige 

vanskeligheder. På baggrund af undersøgelsen 

og i naturlig forlængelse af arbejdet med ’Stra-

tegi for fremtidens dagtilbud’ er der i 2015-16 

iværksat en række udviklingstiltag med henblik 

på, at skabe bedre rammer for børns sproglige 

udvikling.   

Arbejdet er centreret om 5 indsatser, der alle 

skal ses som en yderligere kvalificering af de 

igangværende sproglige indsatser. De 5 indsat-

ser er: 

1. tilbud om sprogvurdering af alle 3-årige børn 

for at sikre, at ingen børn i sproglige vanske-

ligheder overses.  

2. sproguddannede pædagoger i alle børne-

huse/områder.   

3. øget viden om børns sprog for alle medarbej-

dere. 

4. udvikling af understøttelse fra Børneindsat-

sen. 

5. styrket sammenhæng mellem hjem og dag-

tilbud i den sproglige udvikling. 

Målet med indsatserne er, at alle børn lærer så 

meget, som de kan. Desuden skal arbejdet med 

tidlig forebyggelse styrkes, så færre børn kom-

mer i udsatte positioner som følge af sproglige 

barrierer.  

Arbejdet med sprogudvikling i børnehuse og 

dagpleje 

I 2014 viste kvalitetsrapporten, at der var plads 

til forbedringer i arbejdet med børns sprog. 

Særligt pegede rapporten på, at der manglede 

systematik og fokus på sproglig udvikling for 

alle børn. Sproglig understøttelse knyttede sig 

dengang primært til særlige indsatser og børn i 

udsatte sproglige positioner.  

Arbejdet med de 5 sproglige indsatser samt AL- 

forløbene har styrket kvaliteten af børnehuse-

nes og dagplejens sprogarbejde. Der arbejdes i 

børnehuse og dagplejen, uden undtagelse, med 

et langt større og bevist fokus på den almene 

sproglige udvikling. Samtidig peger såvel tilsy-

net som evalueringer af det sproglige arbejde 

på, at arbejdet i dag i langt højere grad end tid-

ligere sker på et evidensinformeret grundlag.  
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Nyt fokus på tilrettelæggelse af de sproglige 

aktiviteter  

Kvalitetsrapporten for 2014 indikerede, at bør-

nehuse og dagplejens arbejde med sproglig ud-

vikling ikke havde tilstrækkelig effekt og ud-

bytte for børnene. Kvalitetsrapporten for 2014 

viste samtidig, at såvel fagpersonalet som for-

ældrene savnede viden om, hvad et godt alder-

svarende sprog er.  

I 2016 har 47 pædagoger fra dagtilbudsområ-

det samt 2 medarbejdere fra Børneindsatsen 

gennemført det første modul af uddannelsen 

som sprogvejleder. Dette modul har fokus på 

grundlæggende viden om børns sprogtilegnelse. 

Sprogvejlederuddannelsen består i alt af tre 

moduler. I 2017 er der 27 pædagoger, der fort-

sætter på modul to og tre. Modul 2 fokuserer 

på sprogstimulerende aktiviteter i praksis og 

modul 3 på vejledning af kollegaer og forældre. 

Uddannelsen gennemføres i samarbejde med 

UCSJ (University College Sjælland) og er tilret-

telagt, så den foregår i en vekselvirkning mel-

lem teori og praksis. I børnehuse og dagplejen 

har de studerende på det første modul blandt 

andet brugt elementer fra uddannelsen i de 

igangværende AL-forløb. 

Tilsynet og AL-evalueringerne viser, at der i 

langt højere grad end tidligere tilrettelægges 

forløb med fokus på den aktuelle børnegruppes 

niveau; forløb der efterfølgende evalueres. Er 

der tegn på læring? Har børnegruppen udbytte 

af aktiviteten? Hvordan kan aktiviteten juste-

res, så flere får større udbytte? Dette er eksem-

pler på spørgsmål, der arbejdes med. Kvaliteten 

af de sproglige aktiviteter er styrket via alle 

medarbejderes arbejde med AL og understøttet 

af, at der nu er sproguddannede pædagoger i 

alle børnehuse.   

”Jeg oplever, at der arbejdes med flere sprog-

lige indsatser og i mindre grupper, som en del 

af det daglige pædagogiske arbejde. F.eks. ar-

bejder mange børnehuse og dagplejen mere sy-

stematisk med dialogisk læsning.” 

                                           
5 “Sprogets milepæle” (Bylander og Kjær Krog, 2015) 

arbejder med de sproglige milepæle som pædagoger 

[Tale-hørekonsulent, Børneindsatsen]  

Såvel Børneindsatsens medarbejdere (tale- og 

hørerkonsulenter) samt ledere og medarbejdere 

i dagtilbuddene giver udtryk for, at der nu er 

oparbejdet en langt større viden om børns 

sproglige udvikling. Eksempelvis har flere af 

områderne en forventning om, at alle medar-

bejdere tilegner sig en fælles teoretisk viden via 

læsning af relevant faglig litteratur som f.eks. 

”Sprogets Milepæle5”.   

”Børnene har lært flere ord. Vi har en fornem-

melse af, at vores børn stiller mere detaljerede 

spørgsmål. Børnene er blevet mere opmærk-

somme på at bruge sproget, frem for at være 

fysiske”. 

”Vi (det pædagogiske personale) har selv lært, 

at blive mere lydhør overfor, om kollegaerne 

bruger åbne spørgsmål og anerkender hinan-

den, når vi hører den gode dialog. Vi er bevid-

ste om, hvad en pause kan gøre for at fremme 

barnets mulighed for at øve sig sprogligt.” 

[Pædagog, Børnehuset Galaxen] 

Ingen børn må overses 

På baggrund af kvalitetsrapporten i 2014 blev 

det besluttet, at der obligatorisk tilbydes sprog-

vurdering af alle treårige. Et tilbud stort set alle 

forældre tager i mod. Formålet med sprogvur-

deringen af alle børn er for det første at sikre, 

at ingen børn med sproglige vanskeligheder 

overses og for det andet, at få en større viden 

om, hvilke sproglige indsatser, der skal styrkes.  

Det obligatoriske tilbud blev lanceret i august 

2016 samtidig med, at Holbæk Kommune tog et 

nyt sprogvurderingssystem i brug. Desværre 

betyder overgangen til det nye system, at det 

ikke er muligt at lave direkte sammenligninger 

med tidligere gennemførte sprogvurderinger 

(repræsentativ undersøgelse fra 2014).  

kan anvende, når de skal vurdere et barns sprog. Mile-
pælene er udarbejdet på baggrund af forskning. 

 

https://www.saxo.com/dk/sprogets-milepaele_helle-iben-bylander_paperback_9788772819334?gclid=CKq0_oqc9tICFReLsgodmGYFTg&gclsrc=aw.ds
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Inden gennemgang af de aktuelle data, er det 

relevant at nævne, at udbyderen af sprogscree-

ningssystemet har lavet en norm for det gen-

nemsnitlige barns udvikling. Denne norm æn-

dres ikke fra år til år, men er blevet til på bag-

grund af en lang række undersøgelser. Det er 

denne norm, som de følgende data fra Holbæk 

Kommune sammenlignes med.  

Når vi lægger alle de testede børns resultater 

sammen, opnår vi en samlet sprogvurderings-

score på 47,9, hvor normen ligger på 50. Vi lig-

ger altså lidt under nomen. Når vi kigger nær-

mere på tallene, så viser der sig en meget stor 

spredning i børnenes sproglige kompetencer. 

Dette ses bl.a. ved, at 13 % af de testede børn 

har behov for en særlig sproglig indsats, og 12 

% har behov for en fokuseret indsats. Her lig-

ger normen på henholdsvis 5 % for særlig 

sproglig indsats og 10 % for fokuseret indsats.  

Til forklaring, så foregår en ’særlig sproglig ind-

sats’ i samarbejde med Børneindsatsen. ’Foku-

serede indsatser’ iværksættes lokalt i det en-

kelte børnehus.  

Ud fra rapporten er der desuden en indikation 

på, at forholdsmæssigt flere børn, der er regi-

streret som flersproglige, har behov for en mål-

rettet understøttelse af deres sproglige udvik-

ling. Datagrundlaget er dog for begrænset til, at 

der kan konkluderes på det.6 

Ligeledes er der en tendens til, at drenge gene-

relt ligger lidt lavere i den samlede sprogvurde-

ringsscore end pigerne. 

Samlet set er der et forholdsmæssigt stort 

spænd i børnenes sproglige færdigheder. Det 

store spænd ligger i særlig grad i forhold til 

sprogforståelsen, men også på ordforråd og 

lydlige kompetencer, hvilket understreger hvor 

vigtigt det er, at tilrettelæggelse og gennemfør-

sel af daglige pædagogiske aktiviteter sker dif-

ferentieret og med udgangspunkt i børnegrup-

pens sammensætning.  

I nedenstående tabel er der foretaget en sam-

menligning af antal og den procentvise andel af 

                                           
6 Datagrundlag: 8 testede flersproglige børn i perioden. 

børn i henholdsvis 2014 og 2016, hvor der i et 

samarbejde mellem barnets dagtilbud og Bør-

neindsatsen er iværksat en særlig sproglig ind-

sats.  

 
2014 2016 

 
Børn % Børn % 

Holbæk by 104 8% 147 12% 

Skovvejen 42 5% 97 16% 

Katrinedal 44 8% 68 15% 

Kildedam 28 5% 64 13% 

 

Som det fremgår, er der tale om en betydelig 

stigning indenfor den toårige periode.  

Stigningen skal ses i lyset af, at indførelsen af 

det obligatoriske tilbud om sprogvurdering 

kombineret med en øget viden om børns sprog 

og et generelt øget fokus på sproglig udvikling 

har ført til, at dagtilbuddene er blevet bedre til 

at få øje på de børn, der har behov for en sær-

lig sproglig opmærksomhed. Stigningen kan 

derfor ikke entydigt henføres til, at tilbuddet om 

sprogvurdering er gjort obligatorisk i 2016.  

Det betyder, at der nu sættes tidligere ind ud 

fra en forhåbning om, at færre børn har sprog-

lige udfordringer, når de når skolealderen. 

Forskning viser, at en tidlig indsats er afgø-

rende for børns chance-lighed senere i livet.  

Stigningen i antal børn med behov for en sær-

ligt sproglig indsats er dog også en indikator 

på, at der er brug for en endnu mere målrettet 

understøttelse af de yngste børns sproglige ud-

vikling (i dagtilbuddet såvel som i hjemmet). 

Derudover er det væsentligt, at der fremadret-

tet arbejdes systematisk med alle data, så vi 

sikrer, at de børn der har behov for både sær-

lige og fokuserede indsatser også får den rette 

understøttelse i praksis. 

Sammenhæng mellem hjem og dagtilbud 

Flere børnehuse og dagplejen har arbejdet mål-

rettet med at styrke sammenhængen mellem 
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den læring, der sker i dagtilbuddet og i hjem-

met. Der er f.eks. arbejdet med redskaber så-

som ”sprogposer”, som kan bestå af en bog 

med tilhørende ting, som familien kan få med 

hjem i en periode. Andre steder er der arbejdet 

med ugens fokus-ord eller sang, der formidles 

til familien via forældreintra ’Børn i Holbæk’ og 

på fysiske opslag.  

De steder hvor der har været arbejdet med fo-

kus på forældresamarbejdet i relation til børns 

sproglige udvikling, har det vist sig at være 

svært at inddrage forældrene direkte i opga-

ver/aktiviteter med et sprogligt fokus. Fremad-

rettet kan det derfor være yderst relevant at 

undersøge og afprøve, hvordan man f.eks. gen-

nem beskrivelser af barnets udfordringer og 

ressourcer kan åbne for en fælles dialog om 

hvordan vi (forældre og pædagogisk personale) 

i et samarbejde kan understøtte barnets sprog-

lige udvikling. Ikke mindst i respekt for, at vi 

kan benytte forskellige metoder og indsatser i 

børnehuse og i hjemmet, men med et fælles 

mål. 

”Metoderne er ikke nye, men vi er blevet meget 

mere opmærksomme på vores egen rolle, og at 

informationsmetoderne spiller SÅ stor en rolle. 

Erfaringerne viser, at vi skal være mangfoldige i 

vores tilgang til forældrene og meget mere ved-

holdende og insisterende i forældrenes aktive 

deltagelse i deres børns læring. Vi vil have, at 

det bliver en del af kulturen og værdisættet i 

vores institution”.  

[Medarbejder, Søndre Børnehus]. 

 

Mange steder har arbejdet med AL rettet fokus 

mod opstartssamtalen. Her arbejdes konkret 

med spørgsmål om sproglige vanskeligheder, 

hørelse og ordblindhed i familien. Denne tidlige 

dialog bliver dermed ikke noget nyt, som fami-

lien skal forholde sig til i barnets liv, men der-

imod en naturlig afsøgning af, hvordan barnets 

læringsmiljø og samarbejdet om barnets sprog-

lige udvikling bedst kan udvikles.   

Udviklingsperspektiv 

Samlet set peger analysen af dagtilbuddets un-

derstøttelse af børns sprog på, at der er skabt 

et godt fundament for det fremtidige arbejde. 

Men der er også et fortsat behov for fokus på 

dette område. Blandt andet i takt med, at vi via 

sprogvurderingerne og pædagogernes daglige 

vurderinger bliver klogere på, hvor der først og 

fremmest skal sættes ind.  

Den generelle viden om børns sprogudvikling er 

igennem de seneste to år øget væsentligt både 

via generelle initiativer og gennem uddannelse 

af sprogvejledere. Tiltagene er dog stadig så 

nye, at der formentlig går et par år, før vi kan 

se den fulde effekt. F.eks. i form af, at endnu 

flere børn har et veludviklet sprog, når de star-

ter i skole, hvilket i så fald vil kunne ses i 

sprogscreeningerne i skolen. 

Det forholdsvis høje antal børn, der i 3-års al-

deren har behov for en fokuseret eller særlig 

sproglig indsats indikerer et behov for, at der i 

særlig grad sættes fokus på de små børns 

sproglige udvikling. 

Vi ved, at hjemmets læringsmiljø er den mest 

afgørende forudsætning for, at børn lykkes og 

klarer sig godt i livet. Det gælder også i den 

sproglige og kommunikative udvikling. Lærings-

miljøet derhjemme er afgørende for, at vi som 

professionelle kan lykkes med at nedbringe an-

tallet af børn i en sproglig udsat position, og 

derfor skal vi være gode til at samarbejde tæt 

med familierne.  

Erfaringerne med inddragelse af familierne er 

som skrevet blandede, men der er efterhånd-

ende også i børnehuse og dagplejen udviklet 

flere gode eksempler på, hvordan det kan lyk-

kes, at få etableret et godt samarbejde. 

”Det har stor betydning for læringsmiljøet, at 

forældrene er aktive. Vi har set, hvad det gør 

ved børnene, både når deres forældre er aktive, 

og når de ikke er aktive.  

Vi oplever, at de børn, hvis forældre er aktive, 

møder glade, velforberedte og motiverede op. 

De børn, hvis forældre ikke på samme måde er 

aktive, møder op med en interesse, men får 

ikke den målrettede læring, som var tiltænkt 

dem.”   

 [Medarbejder, Søndre Børnehus]. 
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Der er som en opfølgning på kvalitetsrapporten 

fra 2014 udarbejdet et inspirationskatalog til at 

understøtte et samarbejde mellem hjem og 

dagtilbud. Det kan dog ikke stå alene, og det er 

samtidig vigtigt, at eksempler og erfaringer fra 

praksis bliver delt til inspiration for hele dagtil-

budsområdet. Det er ligeledes vigtigt, at der 

bredt set bliver skabt en fælles forståelse 

blandt dagtilbuddene og i familierne af, hvor 

betydningsfuldt samarbejdet er, og hvor stor en 

rolle hjemmet spiller. Det har også betydning, 

at medarbejderne fortsat eksperimenterer og 

udvikler deres kompetencer, så de kan anvende 

forskellige metoder i forældresamarbejdet. 

Aktuelt er Kultur & Fritid i samarbejde med Læ-

ring & Trivsel i gang med at undersøge mulig-

hederne for, at udrulle konceptet ’Læsefidusen’ 

til en større gruppe dagtilbud og målrettet de 

yngre børn (’Minifidusen’). Læsefidusen er ud-

viklet af Dansklærerforeningen. I et samarbejde 

med Bog & Ide og biblioteket, er det afprøvet 

som et pilotprojekt for de ældste børn i et be-

grænset antal børnehuse. En af styrkerne ved 

Læsefidusen er, at konceptet inviterer ind til et 

samarbejde mellem hjem og dagtilbud.  

Et andet fokusområde er sundhedsplejen, hvor 

der fremadrettet med fordel kan ske en udbyg-

ning af samarbejdet mellem hjemmet, sund-

hedsplejen og barnets kommende dagtilbud om 

understøttelsen af den sproglige udvikling. Både 

i almindelighed og for de børn, hvor sundheds-

plejen på et tidligt tidspunkt kan iagttage, at 

der er brug for en særlig opmærksomhed på 

barnets sproglige udvikling.      

Aktuelt arbejdes der med, at få etableret fælles 

læringsnetværk med deltagelse af skolernes læ-

sevejledere og sprogvejlederne fra dagtilbuds-

området. Læringsnetværkene skal især arbejde 

med, hvordan samspillet mellem dagtilbud og 

skole om understøttelse af børns sproglige ud-

vikling, kan udbygges. Eksempelvis indeholder 

de sprogscreeninger, der gennemføres i 

0.klasse, vigtig viden for dagtilbuddene, som 

kan anvendes til at målrette indsatserne.       

 

Arbejdet med læringsnetværkene er kun lige 

gået i gang, og de aktuelle økonomiske rammer 

på især skoleområdet kan betyde, at de ikke 

kan etableres i fuldt omfang i indeværende år. 
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Tema 2: Dagtilbuddets arbejde med udvik-

ling af læringsmiljøer  

Et godt læringsmiljø er en af de grundlæggende 

forudsætninger for, at læring finder sted7.  

Børns læring og udvikling i dagtilbud sker i en 

vekslen mellem børneinitierede lege og voksen-

planlagte aktiviteter med konkrete læringsmål 

for øje. Læringsmiljøer er også rutinesituationer 

som frokosten og i alle de andre situationer, der 

spontant opstår i løbet af dagen i et dagtilbud.  

Læringsmiljøer i dagtilbud knytter sig til såvel 

den kropslige, sociale, følelsesmæssige og kog-

nitive udvikling. Det er centralt for arbejdet 

med pædagogik af høj kvalitet, at indtænke læ-

ringsmiljøets betydning. Det kræver pædago-

gisk viden om børnegruppen og en løbende op-

mærksomhed på barnets oplevelser og per-

spektiver. Det er samtidig vigtigt, at der er 

klare intentioner og faglige argumenter bag de 

læringsmiljøer som tilbydes børnene såvel som 

i det mere direkte arbejde med børnenes læ-

ring. Det kræver en løbende opfølgning via do-

kumentation og evaluering.  

Høj kvalitet i læringsmiljøet forudsætter desu-

den, at det pædagogiske personale har vilje, 

mod og mulighed for at sætte sig selv og sine 

pædagogiske kolleger under lup i de faglige re-

fleksioner.  

Barnets læringsudbytte i fokus via AL 

I kvalitetsrapporten for 2014 beskrev pædago-

ger og ledere, at arbejdet med tilrettelæggelse 

af læringsmål primært skete på stuemøderne. 

Samtidig svarede kun halvdelen af de ad-

spurgte, at de havde faste rammer og aftaler 

for arbejdet med at omsætte læringsmål til pæ-

dagogiske aktiviteter.  

Den seneste tilsynsrunde (2015/16) og praksis-

fortællinger fra AL-forløbene viser, at der gen-

nem de seneste år er sket væsentlige forbedrin-

ger i den måde, der arbejdes med at skabe ud-

viklende læringsmiljøer for alle børn.  

                                           
7 www.uvm.dk 

Med afsæt i de pædagogiske læreplaner der 

blev revideret i 2014, arbejdes der i de fleste 

børnehuse og dagplejegrupper langt mere sy-

stematisk og reflekteret med at omsætte læ-

ringsmål til konkret praksis. Hvor fokus tidligere 

primært var på at gennemføre aktiviteter med 

begrænset fokus på aktivitetens betydning for 

barnet, er der sket en markant udvikling, hvor 

det nu i langt højere grad er barnets og børne-

gruppens læringsudbytte, der er i centrum for 

aktiviteter og evalueringer. 

 

Mange steder arbejdes der med nye organise-

ringer af den daglige praksis med den hensigt 

at fremme børnenes læringsmuligheder. F.eks. i 

garderoben (selvhjulpenhed) eller ved bleskift 

(sprog - dialog). Der er stort fokus på at tilret-

telægge aktiviteter i mindre grupper, så alle 

børn får optimale muligheder for læring og på, 

at de medarbejdere der har ansvar for en akti-

vitet, ”fredes” til dette. Det betyder ifølge eva-

lueringerne, at der er færre konflikter, mere 

kvalitet i samværet mellem børnene og styr-

kede relationer mellem voksne og børn.  

Det er desuden på baggrund af læringsfortæl-

lingerne fra børnehuse og dagplejen tankevæk-

kende, hvor små og nogle gange meget enkle 

tiltag, der skal til for, at der kan iagttages bety-

delige forskelle i oplevelsen af den pædagogiske 

kvalitet. 

På et for nyligt afholdt ”træf” for AL-tovhol-

derne og de pædagogiske ledere var der blandt 

andet flere eksempler på, at ganske få ændrin-

ger i rammerne for en hverdagssituation som 

https://www.uvm.dk/Dagtilbud/Paedagogiske-redskaber/L%C3%A6ringsmiljoe
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frokosten havde betydet, at måltidet nu ud-

gjorde en vigtig læringsaktivitet, der blandt an-

det understøttede den sproglige udvikling.  

Det opleves dog samtidig svært at få ressour-

cerne til at slå til. F.eks. når en medarbejder er 

alene med en større børnegruppe. Det pædago-

giske personale har en betydelig faglig viden 

om, hvad der virker, og det fører til frustratio-

ner, når det daglige vilkårsrum ikke giver til-

strækkelig mulighed for at realisere den faglige 

indsigt. 

Helt bevidst arbejdes der i flere børnehuse med 

forskellige niveauer af indsatser, så det er mu-

ligt at skalere ambitionerne for aktiviteterne op 

og ned alt efter de konkrete muligheder. I bil-

ledlig forstand arbejdes der både med en stor 

og en lille kuffert. Den store kuffert kommer i 

spil, når ressourcerne er til det. Mens den lille 

kuffert bruges de dage, hvor de ressourcemæs-

sige muligheder er begrænsede. Frem for at af-

lyse alt, når der er få medarbejdere, fokuseres 

der på det mulige, hvilket også fra et medarbej-

derperspektiv opleves som mere givende. 

Denne tankegang kan vi derfor med fordel ar-

bejde videre med at udbrede. 

Fysiske læringsrum, indretning og organise-

ring  

Arbejdet med AL og det generelle fokus i dansk 

forskning om rummets indretning8, materialers 

tilgængelighed og organiseringens betydning9 

for at børn trives og udvikler sig, har skærpet 

pædagogernes opmærksomhed. Der er på flere 

områder arbejdet med fokus på, hvordan rum 

og læring10 hænger sammen med børns udvik-

lingsmuligheder.  

”Alle grupper har arbejdet struktureret, lavet 

små læringsrum, organiseret sig i mindre/større 

grupper, til tider aldersopdelt børnegrupperne.  

Dagplejerne har langtidsplanlagt, og alle voksne 

har vidst, hvilken rolle, de har haft. Alle ”små-

ting” som, hvem søger for formiddagsmaden, 

hvem laver barnevogne parat, hvem tager sig 

                                           
8 https://www.eva.dk/dagtilbud/bakspejlet/temaer/rum-
og-laeringsmiljo 
 

af de børn, som måske ikke denne dag er i 

stand til at deltage. Alt dette for at kunne ha´ 

nærvær på barnet og den læring, der er fokus 

på. Alle grupper har haft fokus på, hvad det er 

for en børnegruppe, vi har lige nu – hvad kan vi 

planlægge os ud af? Hvad kan der komme af 

udfordringer m.m. Skal aktiviteterne være inde 

eller ude? – Skal der afprøves begge dele, da 

børn har forskellige læringsstile.  

 

Alle grupper har erfaret (og implementeret), at 

når børnene bliver præsenteret for dagens akti-

vitet, når de har spist formiddagsmad, medfø-

rer det en øget opmærksomhed, et nærvær fra 

børnenes side.” 

[Medarbejder- Dagplejen, Holbæk By] 

Det konkrete fokus på betydningen af at intro-

ducere et læringsforløb samt opmærksomhed 

på, at bringe læringen med videre til spontane 

og uformelle lege, har ifølge AL-evalueringerne 

bragt mange sidegevinster med sig. Personalet 

beretter i interview og oplæg om deres AL-læ-

ring, at de får øje på den uformelle læring flere 

steder. F.eks. når forældrene fortæller, at bør-

nene bruger nye ord derhjemme, eller når børn 

synger sange lært i morgensamlingen senere på 

dagen i spontan leg. 

9 http://barneticentrum.au.dk/  
10 http://rumoglaering.dk/  

https://www.eva.dk/dagtilbud/bakspejlet/temaer/rum-og-laeringsmiljo
https://www.eva.dk/dagtilbud/bakspejlet/temaer/rum-og-laeringsmiljo
http://barneticentrum.au.dk/
http://rumoglaering.dk/
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“Vi kunne pludselig se læringsrum alle vegne.”   

               [Hanne, Pædagog Undløse Børnehus] 

 

Flere pædagoger beskriver, at deres oplevelse 

af deres arbejde, planlægning og tilgang til bør-

nene er ændret. Ny viden om og en øget op-

mærksomhed på, ”hvad der virker”, fører til re-

fleksioner over, hvad man kunne have gjort.   

Som en pædagog udtrykker det: ”Når vi får øje 

på, hvad vi kan nu, får vi somme tider også øje 

på de ting, vi kunne have gjort langt bedre tidli-

gere”. Det er en vigtig erkendelse, men kan 

også i nogle tilfælde være svær at bearbejde.   

Det smitter … 

Mange børnehuse og dagplejegrupper har haft 

opmærksomheden rettet mod de sproglige rela-

tioner mellem barn og voksen. Det beskrives 

flere steder, at den øgede opmærksomhed på 

f.eks. at anerkende børns initiativer til at være 

en god ven eller være hjælpsomme, virker. Til-

svarende har det også en positiv og afsmittende 

virkning på børnenes læring og adfærd, når det 

pædagogiske personale anerkender hinandens 

arbejde.     

”Vi er bedre til at anerkende, når noget lykkes - 

det smitter af på børnene. Nu skal vi arbejde vi-

dere med at blive bedre til at undre os på hin-

andens vegne. Vi kan se, at nu tager børnene 

selv initiativ. F.eks. også at guide hinanden… 

det er en spejling af de voksnes adfærd.” 

               [Medarbejder - Dagplejen Katrinedal]  

Som det fremgår af følgende eksempel fra bør-

nehuset Slotsparken, gør medarbejdernes evne 

til at inddrage børnenes perspektiv ligeledes en 

forskel:  

” Sproget og kommunikationen generelt er ble-

vet styrket, og der er blevet talt meget om so-

ciale spilleregler i børnehøjde. Læringsmiljøet er 

blevet styrket ved, at de voksne er blevet 

endnu mere bevidste om at være lyttende og 

nærværende voksne, som sætter endnu flere 

ord på hverdagen end tidligere. Der stilles 

mange flere åbne spørgsmål, hvor der anven-

des mentale ord som ’tænke’, ’synes’ og ’tror’.  

Læringsmiljøet er blevet rigere, ved at børne-

nes perspektiver inddrages mere nu. I dagligda-

gen bliver der talt om, ”hvordan man har det 

”inden i”. Ved hjælp at den dialogiske læsning 

om venskaber og følelser, har vi været omkring 

sociale spilleregler.” 

[Medarbejder - Børnehuset Slotsparken]  

Det pædagogiske personale har løbende arbej-

det med deres egen rolle og betydning for det 

samlede læringsmiljø. Dette har ikke alene 

krævet mod, men også en viljestyrke til at lave 

om på de normer og praksisser, der har været 

en naturlig del af dagligdagen.  

”Vi har via arbejdet med aktionslæring fået 

mere mod til at kigge på vores mønstre. Når vi 

har afprøvet noget nyt, er det ikke alt der ska-

ber en positiv udvikling. Det er også vigtig vi-

den.”  

[Fra AL-evaluering - Børnehuset Elverbo] 

Den undersøgende tilgang til læringsmiljøet 

omkring en børnegruppe har givet anledning til 

mange overvejelser og refleksioner i børnehu-

sene/dagplejen. Erkendelsen af hvordan man 

som medarbejder indvirker på læringsmiljøet 

kan være overraskende og udfordrende. F.eks. 

beskriver en pædagog i et oplæg om børnehu-

sets arbejde med gode sprogmiljøer, at hun 

måtte betragte sig selv ”som et støjemne”.   

”At personalet får tilegnet sig en undersøgende 

tilgang til egen praksis, og der bliver åbnet op 

for at undre sig, gør, at personalet udvikler sig 

fagligt. Nogle aktioner har givet baggrund for 

en permanent forandring af det pædagogiske 

arbejde, mens andre ikke har. Så har der været 
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mulighed for at forsøge igen med ny og ander-

ledes viden i rygsækken.” 

[Pædagogisk Leder - Hagested Børnehus] 

Målet for aktiviteterne er blevet klarere, 

men medaljen har også en bagside  

Som beskrevet tidligere, så er der sket en ud-

vikling, hvor mål og intentioner med de pæda-

gogiske aktiviteter er blevet langt tydeligere. 

Med andre ord, så begynder det pædagogiske 

arbejde med overvejelser om, hvad man gerne 

vil lære børnene, og hvad der er næste natur-

lige udviklingsmål for den pågældende børne-

gruppe eller det enkelte barn. Disse refleksioner 

er således retningsgivende for hvilke aktiviteter 

og tiltag der igangsættes, dokumenteres og 

evalueres. 

Denne udvikling er blandt andet blevet under-

støttet af, at der fra Fagcenterets side er udvik-

let en række pædagogiske hjælperedskaber, 

f.eks. i form af et forløbsskema, der skal guide 

medarbejderne igennem arbejdet med formule-

ring af læringsmål, indsamling af dokumenta-

tion, evaluering mv. med afsæt i den pædago-

giske lærerplan. Tilsvarende arbejdes der f.eks. 

i flere områder med handleplaner for det en-

kelte barn.  

Desuden er der i forbindelse med tilsyn nu et 

andet fokus end tidligere på, hvordan der arbej-

des med f.eks. dokumentation og evaluering, 

samt med formidlingen til forældrene. 

For nogle medarbejdere opleves de pædagogi-

ske redskaber og tilsynet som en hjælp til ar-

bejdet, mens andre har svært ved at se mening 

i dem og oplever sig uhensigtsmæssigt kontrol-

leret. 

Det hænger blandt andet sammen med, at in-

tention og formål med de forskellige redskaber 

forstås meget forskelligt. I nogle børnehuse op-

leves de som et ”skal”, der er bestemt af andre, 

mens det andre steder betragtes som mulighe-

der, der kan tilpasses praksis i det enkelte bør-

nehus. 

Desværre betyder det, at der ses en tendens til, 

at der en del steder har udviklet sig en, til tider, 

”mekanisk” tilgang til tilrettelæggelsen af og 

opfølgning på hverdagsaktiviteterne. Der gæl-

der ikke mindst for den skriftlige del, der inten-

tionelt er tænkt som en støtte i arbejdet, men 

en del steder primært anvendes fordi, ”det er 

noget andre har bestemt, at jeg skal”. 

”Det vi blandt andet bliver bekymrede for er, at 

det pædagogiske arbejde med børns læring bli-

ver en mekanisk proces, hvor fokus primært er 

på formen (lever vi op til kravene? Gør vi som 

”de” siger? Har vi udfyldt det rette skema?)  – 

og hvor et sådant fokus stiller sig i vejen for et 

pulserende, legende og levende læringsmiljø, 

der indfanger barnets optagethed. Men hvor 

den pædagogiske intention samtidig er tydelig 

og koblet til læringsmålene, uden det bliver ri-

gidt.  

De tegn og reaktioner, som vi iagttager, er må-

ske både sunde og naturlige – samt udtryk for, 

at området er på vej og både kan og vil noget 

mere. Så meget desto mere er det vigtigt, at vi 

sammen finder ud af, hvordan vi bedst kan un-

derstøtte og slippe den pædagogiske praksis 

mere fri”. 

[Fagchef for Læring & Trivsel] 

Udviklingsperspektiv  

Samlet set peger analysen på, at arbejdet med 

udvikling af læringsmiljøet har positiv effekt på 

både kvaliteten i det pædagogiske arbejde og 

på børnenes læring og trivsel. Arbejdet er især 

understøttet af AL forløbene, som de fleste bør-

nehuse har taget til sig som en integreret del af 

den pædagogiske praksis.  

I det fremadrettede perspektiv er et af fokus-

områderne, at der skal arbejdes med, hvordan 

vi undgår, at brugen af de understøttende pæ-

dagogiske redskaber opleves som en ’svøbe’ 

frem for en hjælp – og med den risiko, at der i 

forsøget på at leve op til nogle skabte forvent-

ninger sker en mekanisering af den pædagogi-

ske praksis.  

I samarbejde med BUPL er der netop etableret 

en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter 

for TR, ledere og Fagcenteret, der skal udar-

bejde en analyse af de forskellige pædagogiske 
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redskaber, der er i brug rundt omkring i kom-

munen. De deltagende parter er alle meget 

enige om, at pædagogisk kvalitet forudsætter, 

at der arbejdes systematisk, målrettet og re-

flekteret med den pædagogiske planlægning, 

og at det involverer en grad af skriftlighed.  

Det er i imidlertid helt afgørende, at de an-

vendte redskaber opleves som relevante og 

meningsfulde for medarbejderne i den forstå-

else, at de bidrager til at skabe endnu bedre 

læring og trivsel for børnene. Desuden er det 

vigtigt, at brugen af de forskellige redskaber 

står i rimeligt forhold til de ressourcer, der er til 

rådighed for den samlede opgaveløsning. 

Materialet fra arbejdsgruppen forventes færdigt 

i løbet af maj 2017 og vil forhåbentlig kunne bi-

drage til et mere nuanceret blik på de redska-

ber, der stilles til rådighed – og med mulighed 

for - at man i de enkelte områder/børnehuse i 

endnu højere grad kan prioritere i forhold til de 

ressourcer, der er til rådighed.  

Der er ligeledes ved at blive etableret en lig-

nende arbejdsgruppe med repræsentanter fra 

MED-udvalgene, som skal revidere det nuvæ-

rende koncept for tilsyn. Intentionen er, at kon-

trolelementet i tilsynet skal nedtones til fordel 

for en mere vejledende og udviklende profil.  

Justeringen skal blandt andet ses i lyset af, at 

dagtilbuddene i dag har rigtigt godt styr på de 

formelle rammer, som det hidtidige tilsynskon-

cept har haft et særligt fokus på, da der var 

brug for en opstramning. 

 

Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge 

besluttede i 2015, at der ud af midlerne til styr-

ket læring og trivsel i dagtilbud (5+5+10 mio. 

kr.) afsættes et beløb til fokuserede indsatser i 

enkelte dagtilbud. Afsættet for prioriteringen 

var, at der blandt andet via tilsynet kunne iagt-

tages væsentlige forskelle mellem børnehuse-

nes profitering af de fælles indsatser.  

Grundet kommunens økonomiske situation er 

puljen reduceret i 2017 og bortfalder i 2018. 

Men det er fortsat et relevant fokusområde, 

hvordan alle børnehuse kan profitere af udvik-

lingsudviklingsaktiviteter, og hvordan vi (på nye 

måder) kan udvikle den faglige kvalitet. Og det 

er et fokusområde, der også i stigende grad 

indgår i den offentlige og politiske debat. 

Som et led i vores bestræbelser på, at blive klo-

gere på dette emne, er der indledt et samar-

bejde med Danmarks Pædagogiske Universitet 

(DPU), hvor der er oprettet et specialehold med 

fokus på kvalitetsudvikling og forandringspro-

cesser. Konkret er der tre studerende, der aktu-

elt undersøger to udviklingsprocesser i to for-

skellige børnehuse med henblik på, at vi bliver 

klogere, både på det der virker, og det der hin-

drer kvalitetsudvikling. De studerendes under-

søgelser foreligger først på efteråret.  



 

 

14 

Tema 3: Sammenhæng i børns læringsliv 

Arbejdet med sammenhæng og en rød tråd i 

barnets liv, er et beskrevet mål i Børne- og Un-

gepolitikken i Holbæk.11 Vi har siden 2012 ar-

bejdet med udvikling af det tværfaglige samar-

bejde via ledelsesstrukturer, sammenhæng 

med de understøttende funktioner og konkret i 

den pædagogiske praksis. I Holbæk er målet at 

fremme samarbejdet på tværs af faggrænser, 

hvor barnet er i centrum. Alle, der har med et 

barn at gøre, såsom sundhedspleje, dagtilbud, 

tandpleje, fritidsordning, lærere og fritidstilbud 

skal være bevidste om, at de er del af det for-

pligtende fællesskab omkring det enkelte barn. 

Sammenhæng i barnets læringsliv er et selv-

stændigt indsatsområde i ’Strategi for fremti-

dens dagtilbud’ i Holbæk12. I strategien beskri-

ves det, hvordan arbejdet med overgangen fra 

dagtilbud til skole, skal afløses af oplevelsen af 

sammenhæng og genkendelighed. Det kan 

f.eks. være i form af læringsindhold, kendte læ-

ringsmål eller metoder.  

Dagtilbud og skole er gensidigt forpligtet til at 

arbejde med et sammenhængende børnesyn, 

samt fælles faglige målsætninger for børns læ-

ring, trivsel og udvikling. Også forældre skal 

opleve, at der er tæt sammenhæng mellem 

dagpleje, børnehus og skole (herunder SFO).   

Den seneste organisationsændring indenfor 

skoler og dagtilbud med etablering af de fire 

områder skal blandt andet være med til at un-

derstøtte et sammenhængende læringsperspek-

tiv fra 0-16 år. Den nye organisering har kun 

virket i lidt over et halvt år, men allerede nu er 

der i områderne iværksat en række relevante 

tiltag, der skal understøtte sammenhængen.     

I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsrap-

porten er områdelederne blevet bedt om, at 

gøre status på effekten af samarbejdet, og de 

efterfølgende afsnit er primært baseret på de-

res tilbagemeldinger.  

                                           
11 Børne- og Ungepolitik i Holbæk 

 

Færre børn overrasker skolen  

Et fælles træk fra områdeledernes status er, at 

der er udviklet et styrket samarbejde om børn i 

udsatte positioner. Konkret betyder det, at sko-

lerne – gennem delt information om børnenes 

læring - er bedre rustet til at modtage børnene 

og dermed skabe bedre muligheder for en tryg 

skolestart for flere børn.   

Samarbejdet om skiftet fra dagtilbud til skole 

foregår både formelt (i form af møder) og gen-

nem nye tiltag i samarbejdet. I et af områderne 

(Skovvejen) har man f.eks. prioriteret at an-

sætte medarbejdere (samskabende pædago-

ger), der følger børnene og derfor både arbej-

der i dagtilbud og skole. Der er også eksempler 

på nye fælles pædagogiske aktiviteter, hvor der 

i samarbejde mellem dagtilbud og skole arbej-

des med f.eks. science, matematisk forståelse 

eller sprogudvikling. Der er tale om forskelligar-

tede tiltag, der alle har til hensigt at under-

støtte skiftet og skolens kendskab til de enkelte 

børn, da det oftest er de ældste børn i dagtil-

bud, der via samarbejdet også introduceres til 

skolens aktiviteter.  

”De samskabende pædagoger sikrer, med deres 

særlige blik for trivsel, en tryg og understøt-

tende overgang mellem dagtilbud og skole. 

Dette sker i et samarbejde mellem ”storbørns-

pædagoger”, bh. klasseleder, samskabende og 

de to pædagogiske ledere fra henholdsvis skole 

og dagtilbud.” 

[Medarbejder -Område Skovvejen] 

Fælles blik på områdets ressourcer 

Efter den nye organisering er det blevet mere 

naturligt og nærliggende, at dagtilbud og skole i 

12 Strategi for fremtidens dagtilbud 

http://holbaek.dk/media/203109/Boerne-og-ungepolitik_w.pdf
file:///C:/Users/rikny/Desktop/Strategi%20for%20fremtidens%20dagtilbud
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fællesskab prioriterer og udnytter de samlede 

ressourcer.  

Eksempelvis har den ene skoleafdeling i Holbæk 

By og et af børnehusene etableret en ordning, 

hvor der 1-2 måneder op til sommerferien (som 

typisk er den travleste periode i børnehusene) 

deltager en medarbejder fra SFO’en, og hvor 

børnehuset i august-september (hvor der er 

ekstra travlt i skolen/SFO) deltager med en pæ-

dagog. 

Ordningen betyder, at skole/SFO opnår et før-

stehåndskendskab til f.eks. de børn fra børne-

huset, der er i en udsat position. Det er tryg-

hedsskabende for børn og forældre, at der er et 

kendt ansigt ved skolestart. Desuden reduceres 

risikoen for, at vigtig viden om børnene går tabt 

i skiftet mellem dagtilbud og skole, og samtidig 

understøtter de gennemgående personer sam-

menhæng og den røde tråd i barnets læringsliv. 

Andre eksempler handler om øget fælles brug 

af materialer og/eller lokaler på tværs af skole 

og dagtilbud. Desuden er der f.eks. i Holbæk By 

gode erfaringer med, at vejledere fra skolen 

understøtter medarbejderne i børnehusene in-

denfor afgrænsede fagområder.   

”Vi arbejder med situeret læring. Det betyder 

konkret, at en matematikvejleder og en natur-

fagsvejleder besøger alle børnehuse og under-

støtter det pædagogiske personales eget ar-

bejde med disse emner.” 

[Medarbejder -Område Holbæk By] 

De fælles administrative centre og fællesskabet 

mellem områdelederne for henholdsvis dagtil-

bud og skole/SFO er med til at understøtte 

denne bevægelse. 

Nye samarbejdsflader på tværs af organiserin-

ger og fagligheder kan også være udfordrende. 

Hvordan hænger børnesynet sammen? Og til-

lægger vi de samme begreber om børns læring, 

trivsel og udvikling forskellig betydning?  

Bag de fælles tilgange, der er formuleret via 

Børne- og Unge politikken ”gemmer” der sig 

også væsentlige kulturelle og metodiske for-

skelle, hvilket er helt centralt at arbejde med 

fremadrettet, så der over tid udvikles en fælles 

forståelse og tilgang, der understøtter et sam-

menhængende læringsforløb for børnene med 

brug af varierende, relevante og aldersrele-

vante metoder. Her spiller blandt andet kend-

skabet til hinandens praksis i henholdsvis dag-

tilbud og skole ind. Men i en travl hverdag, er 

det ikke altid det, der ligger lige for.  

 

Medarbejdere kan se effekten af samarbej-

det  

Tilbagemeldingerne tyder på, at medarbejderne 

på tværs af dagtilbud og skole, så småt kan se 

effekter af samarbejdet. Først og fremmest i 

skiftet mellem dagtilbud og skole. De små 

skridt øger motivationen til at udbygge samar-

bejdet. Selvom samarbejdet er i en opstarts-

fase, hvor der eksempelvis arbejdes på at ud-

vikle fælles metoder, er der allerede nu indsam-

let vigtige erfaringer. F.eks. har et område erfa-

ret, at samme model ikke virker lige godt alle 

steder i området.  

”Vi må fastholde fokus på hverdagspraksis, og 

accept af divergenser i lokalområderne, som 

betyder, at processer/løsninger/muligheder ikke 

umiddelbart er kopierbare, men må udvikles lo-

kalt for at give mening lokalt.” 

                      [Område Kildedam] 
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Der er stor vilje til at arbejde med sammen-

hænge mellem dagtilbud og skole. Samtidig er-

kender flere områder, at det ikke giver mening 

at samarbejde om alt. Ambitionsniveauet skal 

være realistisk, og kulturforandringer tager tid. 

Der peges desuden på, at det er vigtigt at im-

plementeringen ikke bliver ”forstyrret” af nye 

organisationsændringer.  

”Der er behov for ro omkring organiseringen så 

procedurer/tiltag kan indlejres i kulturen, og en 

effekt er mulig at måle over tid.” 

[Område Kildedam]  

 

 

Læringsnetværk for dagtilbud og skole 

Som beskrevet under Tema 1 omkring under-

støttelsen af børns sproglige udvikling, arbejdes 

der i øjeblikket på at få etableret læringsnet-

værk for relevante medarbejdere indenfor dag-

tilbud og skole. Der er allerede etableret et fæl-

les netværk for læringslederne. Desuden priori-

teres et læringsnetværk for henholdsvis sprog 

og læseudvikling samt matematik. Sidstnævnte 

er blandt andet med henblik på at understøtte 

matematisk opmærksomhed og science i dagtil-

bud. Grundet de økonomiske rammer har det 

dog været nødvendigt, at sætte disse initiativer 

på vågeblus i skoleåret 2017-18.  

Udviklingsperspektiv  

Set i forhold til hvor mange år dagtilbud og sko-

ler historisk har eksisteret som to ”verdner”, 

der i bedste fald kun har været forbundet af en 

overgang, så er målet om et sammenhængende 

læringsforløb for 0-16årige en ambitiøs målsæt-

ning. 

Den aktuelle status vidner dog om, at man i alle 

fire områder er godt på vej med de indledende 

øvelser, som i de kommende år skal udvikles og 

forankres i hverdagens praksis i både dagtilbud 

og skole.  

Som det udtrykkes i nedenstående citat fra Hol-

bæk By, skal der f.eks. arbejdes med at tyde-

liggøre målene (og dermed intentionerne) med 

samarbejdet.   

”Vi skal organisere samarbejdet mellem børne-

huse og skoleafdelinger på en sådan måde, at 

målene er klare og det er synligt, hvor vi er i 

forhold til målene.” 

[Område Holbæk By] 

Samarbejdet skal udspringe der, hvor det kan 

gøre en forskel for børnene og deres oplevelse 

af, at dagtilbud og skole udgør et sammenhæn-

gende hele. 

Eksempelvis kan et mere indgående kendskab 

til læringsaktiviteter i dagtilbud give et godt af-

sæt for at tilrettelægge læringsforløb i skolen, 

der ligger i sammenhæng med og i forlængelse 

af det, børnene har lært. Samtidig er det også 

vigtigt at holde fokus på, at den metodiske til-

gang til læring i dagtilbud og skole er og skal 

være forskellig. Men at der også kan hentes 

gensidig inspiration.
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Tema 4: Området i tal 

Dette afsnit indeholder en række nøgletal, 

som siger noget om områdets udvikling de 

sidste fem år. Der er fortrinsvis medtaget 

nøgletal, hvor ændringerne samtidig ud-

trykker en kvalitativ forandring på området. 

I den forbindelse spiller udviklingen af det 

samlede børnetal en stor rolle. Idet det 

samtidig illustrerer, i hvor stor udstrækning 

arbejdet med demografiske tilpasninger er 

en del af dagtilbuddenes hverdag. 

Nedenstående tabel viser udviklingen for 

det to aldersgrupper. Samlet set er antallet 

af 0-2årige således faldet med 7 % og an-

tallet af 3-5årige med 13 % siden 2013. 

Indskrivning 

Aldersgruppen 0-2 år 

 

Nedenstående tabel viser antal indskrevne børn i 0-2 årsalderen fordelt efter dagtilbudstype. 

Indskrevne 0- 2årige fordelt mellem dagpleje, kommunal daginstitution og privat institution 

  2013 2014 2015 2016 

Antal 0-2årige  2.017     1.934  1.868 1.940 

   Antal   %   Antal   %   Antal   %   Antal   %  

Dagpleje 464      23  399       21       314       17  299    15  

Kommunal institution 713      35  734       38       743       40  724    37  

Privatinstitution 57         3  65         3          88         5  107       5  

 

Som det fremgår benytter en større andel af børnene i aldersgruppen enten kommunal eller 

privat daginstitution, mens en mindre andel af børnene benytter dagpleje. I 2013 blev 61 % af 

de 0-2årige passet i dagtilbud, mens der i 2016 kun blev passet 58 % af aldersgruppen. Det 

skyldes formentlig, at andelen af børn, der passes i private pasningsordninger er steget i peri-

oden. 

Aldersgruppen 3-5 år 

 

Nedenstående tabel viser antal indskrevne børn i aldersgruppen 3-5 år, der anvender kommu-

nal eller privat daginstitution. Indskrevne i Den selvejende institution Dragebakken er en del af 

den kommunale forsyning og derfor medtaget i de kommunale pladser, mens indskrevne i pul-

jebørnehaven på Tuse Næs er medtaget under private daginstitutioner. 

Indskrevne 3-5årige fordelt mellem kommunal og privat institution 

  2013 2014 2015 2016 

1400
1600
1800
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2013 2014 2015
2016

Udvikling i børnetallet

0-2 år 3-5 år
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Antal 3 - 5årige                 2.490     2.373  2.294         2.205 

   Antal   %   Antal   %   Antal   %   Antal   %  

Kommunal institution 2053      82  1902       80  1866      81  1739    79  

Privatinstitution 256      10  290       12  321      14  393    18  

Som det fremgår, er antallet børn i aldersgruppen, der benytter kommunal daginstitution fal-

det fra 82 % i 2013 til 79 % i 2016. I samme periode er andelen af indskrevne, der benytter 

privat daginstitution steget fra 10 % til 16 %. Baggrunden er, at der er åbnet nye private dag-

institutioner i perioden, og at der generelt er tendens til, at forældrene vælger private frem for 

kommunale pladser. 

Andelen af børn, der benytter plads i dagtilbud er steget fra 93 % i 2013 til 97 % i 2016. Det 

skyldes formentlig, at arbejdsløsheden er faldet, og at færre børn i aldersgruppen passes i an-

dre kommuner eller i private pasningsordninger. 

Personale 

Nedenstående tabel viser antallet af ansatte fordelt på stillingskategorier i de seneste 5 år. 

Ansatte pr. 1. januar 2013 2014 2015 2016 2017 

 Ledere 51 55           50        44            37  

Kontorassistenter 1 3              6          6              113  

Pædagoger 301 272         255     245         243  

Pædagogmedhjælpere 201 197         180     170         152  

Dagplejepædagoger 8 6              2          3              5  

Dagplejere 153 129         101        90            85  
 

      715     662          593     558         522  

 

Tallene afspejler konsekvenserne af det faldende børnetal og de gennemførte strukturændrin-

ger. Formålet med den seneste strukturændring var blandt andet at sikre, at en mindre andel 

af områdernes personaleressourcer er bundet til ledelse og administration, hvilket afspejles i 

tallene. Den samlede opgørelse over ledelse og administration er forbundet med nogen usik-

kerhed. I forlængelse af den nye områdestruktur er de administrative medarbejdere samlet i 

de administrative centre, der løser opgaver for både dagtilbud og skole. Desuden er der flere 

steder fælles ledelse af dagtilbud og SFO. Et forsigtigt skøn er dog, at det i dag er ca. 7 % af 

de ansatte indenfor dagtilbud, der beskæftiger sig med ledelse og administration, hvor det tid-

ligere var 9 %. 

 

 

 

                                           
13 Faldet fra 2016 til 2017 er reelt mindre idet de ansatte i de administrative centre, der er beskæftiget med daginsti-
tutionsadministration er ansat i skoleområdet. Lønnen til disse ansatte finansieres fortsat inden for dagtilbudsram-
men. 

Strukturændringer 2013 - 

2017 

1. 8 distrikter ændret til 4 om-

råder. 

2. Antallet af børnehuse redu-

ceret fra 41 til 34. 

3. Antallet af dagplejeområder 

ændret fra 8 til 4. 
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Sygefravær 

Fra 2010 til 2013 var daginstitutionerne i Holbæk Kommune landskendte for et højt sygefra-

vær. Der blev derfor iværksat en særlig indsats, som skulle medvirke til at reducere fraværet, 

såvel i dagtilbuddene som i resten af kommunen.  

Som en del af indsatsen sættes der mål for det maksimale sygefravær ud fra nationale tal for 

branchen. I 2015 og 2016 er dagtilbudsområdets måltal 5,7 %. 

Sygefravær i % 2012 til 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Kort 3,4 3,1 2,4 2,6 2,7 

Lang 3,2 3,8 4,0 3,1 3,3 

Samlet 6,6 6,9 6,4 5,7 6,0 

Områdets økonomi 

Nedenstående tabel viser den økonomiske udvikling i faste priser. Tallene indeholder såvel demogra-

fiske tilpasninger som indarbejdelse af effektiviseringer, budgetreduktioner og ekstrabevillinger. 

 

Byrådet har i 2014 besluttet, at der via omfordeling af midler indenfor børneområdet (Læring & Triv-

sel) skal ske en styrket indsats målrettet øget læring og trivsel i dagtilbud. Omfordelinger betyder, 

at der i 2017 er tilført 20 mio. kr. til dagtilbud. I samme periode er der dog samtidig gennemført en 

række reduktioner i budgettet til dagtilbud, som til dels modsvarer de ekstra midler. 

Af nedenstående oversigt fremgår, hvordan tildelingen pr. enhed har udviklet sig fra 2014 til i dag 

opgjort i 2017 priser.   

Daginstitutio-

ner 

2014 2015 2016 1.1.2017 15.5.2017 

Antal enheder  3.497   3.322   3.190   3.184   3.148  

Budget i kr.  192.568.950   190.613.640  177.745.890   184.767.520   180.981.018  

Beløb pr. en-

hed i kr. 

 55.067   57.379   55.720   58.030   57.491  

 

Funktion Aktivitet R14 R15

Opr. 

Budget 

16

Opr. 

Budget 

17

BO 18 BO 19 BO 20

5.25.10
Fælles 

formål
      37,0       36,6       37,1       32,8       31,2       31,0       30,9 

5.25.11 Dagpleje       42,9       35,9       31,3       30,4       30,3       30,3       30,3 

5.25.14
Daginstit

utioner
    172,4     176,5     162,5     171,2     172,2     174,3     177,3 

5.25.19

Private 

institutio

ner

      25,2       30,4       33,2       37,3       37,3       37,3       37,3 

I alt 277,6 279,4 264,2 271,7 270,9 272,9 275,7

--------------- i 2018-priser, mio. kr. ---------------

Som det fremgår, lykkes det i 2015 området at 

nedbringe langtidsfraværet til et acceptabelt ni-

veau. Imidlertid nåede området ikke i mål i 2016. 

Det skal tilføjes, at tal fra KØF viser, at fraværet i 

2015 var lavere end både gennemsnittet i K4 og 

ift. landsgennemsnittet. 
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Oversigten viser, at tildelingen pr. enhed i løbet af de 4 år er øget med lidt over 4 %. Beløbene er 

dog ikke fuldt sammenlignelige, da de udgifter, der skal afholdes inden for beløbet, har ændret sig i 

perioden. Som det fremgår af tidligere tabel, er der eksempelvis færre ledere (og dermed færre ud-

gifter til ledelse). Til gengæld er f.eks. den centrale pulje til kompetenceudvikling bortfaldet, og 

eventuelle udgifter til kompetenceudvikling skal fremover afholdes i områderne. 

Uddannelsesniveau 

I nedenstående oversigter vises udvikling i uddannelsesniveau fra 2014 til 2017. Tallene er genere-

ret på baggrund af indrapporteringer fra områderne. Specielt for 2014 tallene (der stammer fra den 

daværende kvalitetsrapport) er der usikkerhed om nogle af opgørelseskategorierne. Det handler pri-

mært om kategorien ”Andet”, som indeholder anden form for uddannelse. I 2014 blev der under 

denne kategori også medtaget kortvarige kursusforløb, der må siges at falde udenfor denne kate-

gori. Dette er ikke i samme omfang tilfældet for tallene fra 2017. 

 Uddannelsesniveau- ledere 

År Master Diplom Andet 

2014 0,3 22 23 

2017 0,7 24,4 12 

Grupperingen ”ledere” omfatter områdelederne og de pædagogiske ledere. Fra 2014 til 2017 er an-

tallet af ledere faldet fra 55 til 33 (grundet lukning af små enheder, ny ledelsesstruktur og generelle 

reduktioner i ledelse).   

Opgørelsen viser, at ca. 2/3 af lederne i dag har en diplomuddannelse, og kun ganske få af lederne 

(2 personer) har ikke en formel efter- eller videreuddannelse. Kategorien ”andet” indeholder for 

2017 primært certificerede uddannelser af en vis varighed. 

Uddannelsesniveau - pædagoger 

År Diplom 
Delvis  

Diplom LP14 ICDP15 Andet 

2014 8 31 105 38 40 

2017 18 46 75 58 26 

Udvikling 10 15 -30 20 -14 

Hvis man ser bort fra usikkerheden om opgørelse af kategorien ”andet”, så er uddannelsesniveauet 

for pædagoger generelt øget i perioden indenfor diplomuddannelserne. Antallet af pædagoger med 

en delvis diplomuddannelse er dog ikke steget så meget som forventet set i lyset af, at ca. 45 pæ-

dagoger i 2016 har gennemført et modul af sprogvejlederuddannelsen. Den manglende stigning kan 

skyldes, at flere af de pædagoger, som har gennemført modulet, i forvejen har et eller flere moduler 

                                           
14 LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, der anvendes til at analysere de faktorer, som udløser, påvirker og oprethol-
der adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i f.eks. dagtilbuddet. 
 
15 ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Pro-
grammets grundlæggende mål er, at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov, samt forbedre de voksnes evne til at 
møde børn på børnenes egne præmisser. 
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af en diplomuddannelse. Desuden sker der løbende en personaleudskiftning. Faldet indenfor pæda-

goger med uddannelse i LP-metoden må tilskrives, at det er nogle år siden, der er gennemført LP 

uddannelsesforløb.    

Uddannelsesniveau - pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere  

År PA/PGU16 Andet LP ICDP 

2014 44 45 59 31 

2017 48 7 54 54 

Udvikling 4 -38 -5 23 

Hvis man i lighed med i opgørelsen for pædagoger ser bort fra kategorien ”Andet”, er uddannelses-

niveauet for pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere øget i perioden. Specielt 

indenfor ICDP-uddannelsen, hvor der i flere områder har været gennemført fælles uddannelsesforløb 

(hvilket også afspejles i opgørelsen for pædagogerne). 

 

 

  

                                           
16 PA/PGU er forkortelsen for henholdsvis tidligere og nuværende uddannelse til pædagogiske assistenter. Den nuværende 
uddannelse til pædagogisk assistent er primært en ungdomsuddannelse. 


