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KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2017 

Denne rapport er en del af Børn og Unges kvalitetsrapportering for 
dagtilbud i Aarhus Kommune.  

Byrådet har vedtaget, at kvalitetsrapporterne skal udgøre et redskab 
til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på hele 0-18-års området. Rap-
porterne skal bidrage til at sikre det bedst mulige grundlag for at kva-
lificere den faglige indsats og den politiske beslutningsproces. 

Med børne- og ungepolitikken og Børn og Unges organisatoriske vi-
sion ’Stærkere fællesskaber’ er der formuleret en ny og ambitiøs vi-
sion for børnene og de unge og for Børn og Unge som organisation. 
Disse visioner er afsæt for det daglige arbejde og for samarbejdet i 
Børn og Unge. Dette afspejler sig også i indholdet og opbygningen af 
kvalitetsrapporten. Afsnittet om effekt er således opbygget efter Børn 
og Unges tre budgetmål, og afsnittet om ydelser er opbygget efter 
Børn og Unges faglige strategier.  

Det primære formål med kvalitetsrapporten er at danne afsæt for den 
lokale dialog om kvalitetsudvikling – med afsæt i overvejelser om res-
sourcer, styrker og udfordringer. Samtidig er rapporten et vigtigt 
grundlag for fælles refleksion omkring indsatsen i forhold til børnene 
og de unge med afsæt i Børn og Unges vision og strategiske ramme.  

På børne- og ungeområdet udvikles kvaliteten først og fremmest i mø-
det mellem medarbejderne, børnene og de unge og i samarbejde med 
deres forældre og er udtryk for den effekt, de lokale indsatser har for 
børnenes trivsel, læring og udvikling.  

Rapporten følges op af en kvalitetssamtale, hvor rapportens oplysnin-
ger drøftes. Ved samtalen indkredses et eller flere særlige udviklings-
punkter, hvor der skal iværksættes en ekstra indsats for at løfte kvali-
teten. Områdechefen kan også på samtalen tildele et eller flere til-
synspunkter, hvis praksis ikke lever op til lovgivningen eller Aarhus 
Kommunes standarder/retningslinjer besluttet af byrådet. Tilsyns- og 
udviklingspunkterne håndteres og udfoldes i dagtilbuddets lokale ud-
viklingsplan.  

Kvalitetsrapporten er dermed et centralt element i det ledelsesmæs-
sige tilsyn, der føres med dagtilbud i Børn og Unge. De samlede resul-
tater drøftes slutteligt i byrådet.  

Kvalitetsrapporten er blevet til i et samarbejde mellem kommunens 
dagtilbud og Børn og Unges fællesfunktioner. Oplysningerne i rappor-
ten kommer fra fællesfunktionernes eksisterende databaser samt fra 
dagtilbuddenes indberetning. 

 

BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM DAGTILBUDDET 

Specialdagtilbud Skovbrynet er 

knyttet til det geografiske om-

råde, som i Børn og Unge går un-

der navnet Område Skanderborg-

vej.  

Dagtilbuddet består af følgende 

enheder:  

- Afdeling Nygårdsvej 

- Afdeling Skovbo 

- Afdeling Troldhøj 

- Afdeling Terapi 

5 
Børn i alderen 0-2 år er indskrevet 
i dagtilbuddet. 

 

43 
Børn i alderen 3 år - skolestart er 
indskrevet i dagtilbuddet. 

 

35,4 % 
Af dagtilbuddets børn (3 år - sko-
lestart) har dansk som andetsprog 

100 % 
Af børnene i dagtilbuddet har et 
handicap.  

Specialdagtilbuddet Skovbrynet 
Specialdagtilbud Skovbrynet 
Hestehavevej 10 
8270 Højbjerg  
Tlf.: 2442 6960 
 
Nygårdsvej 13 
8270 Højbjerg 
2374 1117 
  
Dagtilbudsleder: Bjørg Pugholm 
E-mail: bjpu@aarhus.dk
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SIDEN SIDST 

 

Ved vores sidste kvalitetssamtale aftalte vi i dagtilbuddet følgende udviklingspunkter: 

 

1.  Tidlig og forebyggende indsats: Forældresamskabelse og –formidling. 

2.  Øget vidensdeling medarbejderne imellem. 

3.  Eventuelle udviklingsområder efter ”brainstorming” med medarbejdere på afdelingsmødet i februar 
2016. 

 

 

Som opfølgning på vores aftaler har vi…: 

Ad 1)  

Vedrørende tidlig og forebyggende indsats: 

I oktober, november 2017 har vi afholdt temadage i alle de pædagogiske afdelinger. 

I Skovbo og Nygårdsvej har afdelingens faglige supervisor holdt et spejl op og delt sine refleksioner over pæ-

dagogikken med henblik på at styrke det faglige/teoretiske fundament for pædagogikken i afdelingen. 

I Troldhøj har temaet været Theraplay, der er en ”terapiform” vedr. leg, som supplerer det neuropædagogiske 

fundament i afdelingen. Temaet var også tænkt som en ”appetizer” til forårets fokus på temaet: relations-

dannelse. 

I Afdeling Terapi har der på temadag den 01.12. 2017 været fokus på børnenes sanser, sansemodulation og 

sanseintegration med bidrag fra eksterne ergoterapeuter fra Pilotskolen. 

 

Vi sætter ind, når barnet er visiteret til dagtilbuddet med intromøder med forældrene, overgang fra tidligere 

dagtilbud, læsning af visitationsmateriale, observationer og evt. assessment. Parallelt hermed arbejder vi på, 

at barnet og forældre bliver trygge ved afdelingen, gruppen/medarbejderne, fordi tryghed i relationen er en 

forudsætning for udvikling og læring. Herefter udarbejdes IPH (individuelle pædagogiske handleplaner) vedr. 

udvalgte fokusområder for styrkelse af indsatsen. 

 

Vedrørende forældresamskabelse og forældreformidling: 

Vi har i forbindelse med ledernes uddannelse, LOKE (ledelse, organisering, kommunikation, effekt), arbejdet 

med øvebaner vedr. forældresamskabelse overordnet og vedr. forældresamtaler på afdelingsniveau. 

Øvebanenerne blev skudt i gang i en ”Stor-GRUS” (stor-gruppe-udviklingssamtale), hvor forældre, pædagoger 

og terapeuter deltog i en proces omhandlende forældresamskabelse. Ud af den samtale udsprang mange 

initiativer, som er integreret i øvebanerne vedrørende forældresamtaler. 

 

Vi er i gang med at lægge sidste hånd på en pjece vedr. afstemning af forventninger mellem forældre og 

medarbejdere. Pjecen har været drøftet på MED og skal drøftes på bestyrelsesniveau den 21.11. 2017, inden 

den er godkendt til at indgå i intromateriale til nye forældre. 

 

Der pågår et arbejde i distriktet (Langagerskolen, Stensagerskolen, Klubben Holme Søndergård og Skovbry-

net) med at udarbejde en fælles pjece vedr. overgange og værdier i de fire specialinstitutioner. 
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Ad 2) 

Fælles personalemøde september 2016 og 2017, hvor vi traditionen tro videndelte via workshops, som vi 

udbyder på specialpædagogisk konference. Medarbejderne holder oplæg for hinanden og får feedback og 

feed forward af kollegaer og ledere. 

 

På fælles personale-tema-dag september 2016 videndelte vi via praksisnære workshops. Hver afdeling bød 

ind med en praksisnær workshop med baggrund i et eksempel på, hvad afdelingen var særligt optaget af.  

Om eftermiddagen havde vi besøg af Nicolai Houe, som i et teoretisk perspektiv fortalte om forskellige former 

for videndeling bl.a. formel og uformel videndeling. 

 

Vi har sat et nyt tiltag i søen i form af rotation afdelingerne imellem. I 2017 roterede en medarbejder fra hver 

afdeling i uge 10 og en ny medarbejder igen i uge 20. Der er fulgt op i form af evalueringer på gruppe-, afde-

lings- og dagtilbudsniveau. – Evalueringerne og drøftelse på MED har resulteret i, at der igen i 2018 roteres i 

uge 10 og uge 20. 

 

Specifikt i Afdeling Terapi har der været øget fokus på at videndele i de mindre monofaglige enheder, da det 

ikke er muligt at rotere i Afdeling Terapi af hensyn til børnene.  

 

Ad 3) 

På afdelingsmøder I februar 2016 blev følgende udviklingsområder aftalt med henblik på at definere gruppe-

vise udviklingsprojekter i efteråret 2016: 

Afdeling Skovbo: Barnet i fællesskaber 

Afdeling Troldhøj: Relationsdannelse 

Afdeling Nygårdsvej: Børnefællesskaber 

Afdeling Terapi: Vidensbaseret praksis – Bayleytesten 

 

 

 

 

Resultatet af vores opfølgende arbejde med udviklingspunkterne har i særlig grad vist sig ved…: 

Ad 1) 

Vedrørende tidlig og forebyggende indsats: 

Ovenstående temadage, hvor der sættes fokus på specialpædagogik og terapi, anser vi for kompetenceudvik-

ling, og hermed får vi skærpet vores faglighed og muligheden for at forbedre den tidlige og forebyggende 

indsats. Et spejl på pædagogikken/terapien og hermed skærpelse af indsatsen mener vi, er det stærkeste 

middel for tidlig eller rettidig indsats. 

 

I LUP opstiller vi i forbindelse med arbejdet med tidlig og forebyggende indsats følgende tegn på effekt: 

I 2017 skal resultatet i forældretilfredshedsundersøgelsen vedr. spørgsmålet: ”Ved du, hvilke forventninger, 

dit barns dagtilbud stiller til dig/jer som forældre?” ændre sig fra total 4,2 i 2015 til 4,4.  

Samme spørgsmål blev desværre ikke stillet i forældretilfredshedsundersøgelsen 2017, så vi kan ikke måle 

effekt i forhold til det spørgsmål. 

I forhold til udsagnet ”Samarbejdet mellem daginstitution og hjem samlet set” scorer Skovbrynet 4,7, samme 

niveau som 2015. 
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Vedr. forældresamskabelse og forældreformidling:  

Der har været iværksat øvebaner i Skovbo og Troldhøj/Terapi.  

Der skulle også være sat øvebaner i gang i Afdeling Nygårdsvej, men vi indstillede dette arbejde, da den pæ-

dagogiske leder rejste, og vi skulle i gang med ansættelse af ny leder. Det betyder, at der i afdelingen er fokus 

på forældresamskabelse men ikke i form af definerede øvebaner. 

 

Øvebanerne har betydet en klar ramme for forældresamtaler i Afdeling Skovbo, både hvad angår indhold og 

kadence. Der skal eksempelvis altid vises film til at understøtte og visualisere indsatsen som et brugbart ud-

gangspunkt for samskabelse.  

 

I Afdeling Troldhøj og Terapi har der været arbejdet med pilotprojekter som øvebane. Resultatet af arbejdet 

har i særlig grad vist sig ved, at der er lavet en tydelig ”køreplan” for forældresamtaler, som både pædagoger 

og terapeuter er bekendt med. Det har betydet flere fælles forældresamtaler op til handleplansdagene, som 

har været med til at målrette og kvalificere børnenes individuelle handleplaner. Endelig er der kommet en 

større fælles forståelse for, at det er godt at være flere faggrupper repræsenteret ved forældresamtalerne. 

Forældrenes tilbagemelding er, at de føler sig mødt og lyttet til. Tiltaget har også sat nogle fælles projekter i 

gang vedr. indsatser ift. enkelte børn, hvor både forældre, pædagoger og terapeuter yder en del af indsatsen.  

 

Ad 2) 

Ifølge LUP ønskede vi at se: 

• at medarbejderne får nye samarbejdsrelationer og får nedbrudt barrierer mellem afdelingerne, lige-

ledes kontakter de hinanden 

• at forforståelserne om kompetencerne i afdelingerne nedbrydes. Det hører vi i omtalen af hinanden 

• at der rettes henvendelser afdelingerne imellem vedrørende oplæg på afdelingsmøder eller ved pæ-

dagogiske udfordringer.  

Vi ser i dag: 

Der er større kendskab til hinanden i afdelingerne og hinandens kompetencer. Det ser vi ved, at der rettes 

henvendelser og faglige forespørgsler til hinanden eksempelvis om renlighedstræning, sanseintegration, san-

seprofiler, vejledning etc. 

Rotationsugerne har haft den effekt, at forforståelser om pædagogik og målgrupper i naboafdelingen har 

ændret sig, da medarbejderne ved mere om fakta i afdelingen. 

Der kigges nu også indad, når der skal kompetenceudvikles, eksempelvis har Marianne Nordvig i oktober 2017 

holdt oplæg vedr. samskabelse med ikke-danske forældre for medarbejderne i Skovbo. Samme oplæg efter-

spørges nu i de øvrige afdelinger. 

Flere medarbejdere prøver kræfter med at undervise/vejlede eksternt. Måske er det et resultat af, at den 

praksisrelaterede viden er blevet” highligted”, og at der har været mulighed for at øve sig internt. – Vi ved 

det ikke, har ikke spurgt. 

 

Den monofaglige videndeling i Afdeling Terapi har givet større faglig kvalitet i de enkelte indsatser. Det ses 

blandt andet ved, at en relativ ny ergoterapeut har opkvalificeret sin indsats vedr. oralmotorik og spisetræ-

ning til et specifikt barn, der har været monofaglig videndeling omkring.  

  

I LUP har vi opstillet kriterier for effekt med parametre fra trivselsundersøgelser. Vi har stadig til gode at se 

nogle resultater, da vi afventer trivselsundersøgelse 2018, som er gyldigt sammenligningsgrundlag. Dog kan 

vi sammenligne nogle parametre, fordi de gør sig gældende i rapporten vedr. social kapital 2017 (pixiunder-

søgelsen). Det drejer sig om: 

 
Effektmål: Et styrket samarbejde og hermed øget trivsel hos medarbejderne 

Det vil vi se på følgende parametre i Trivselsrapporten 2018: 

Samarbejde: Social støtte fra kollegaer:                               2015 – 72; 2018 – 73 
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Social kapital: Relationer til kolleger:  2015 – 73; 2018 – 74 

Parameteret vedrørende samarbejde er ikke en del af ”pixiundersøgelsen” 2017. Parameteret vedr. ”Relatio-

ner til kollegaer” er en del af ”pixiundersøgelsen”. Her scorer vi stadig 73 og har ikke nået målet for 2018 end-

nu. 

 
Ad 3) 
I og med at alle ledere i dagtilbud i ”skoleåret” august 2016 til august 2017 skulle på LOKE, besluttede vi at 

udskyde arbejdet med at definere udviklingsprojekter via GRUS til foråret 2018. Dette fordi der skulle bruges 

medarbejderressourcer i forhold til udviklingsprojekter vedrørende forældresamskabelse. 

Derfor kan vi ikke endnu se resultater af dette fokus. Arbejdet skydes i gang med GRUS dage i foråret 2018, 

hvor der defineres udviklingsprojekter. 
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EFFEKT 

LÆRING OG UDVIKLING 

I Aarhus Kommune har vi høje ambitioner på alle børns og unges vegne. Motivation og passende udfordringer 
gennem leg og læring har betydning for at lære og udvikle sig – både som individ og som del af fællesskabet. 
Lysten til at lege, lære og til at skabe skal bevares og stimuleres gennem hele opvæksten. Børn og Unge har 
forskellige forudsætninger og lærer på forskellige måder. Derfor skal alle børn og unge målrettet understøt-
tes og udfordres. Det gælder også børn med særlige behov eller med særlige talenter. 
 

Om læring og udvikling har Aarhus Byråd besluttet følgende overordnede effektmål 
➢ ”Alle børn og unge udvikler og udfolder deres potentialer optimalt. De er aktive i egen læring, 

er motiverede, ihærdige og vedholdende, og har de faglige, personlige, sociale og kulturelle 
kompetencer, der skal til for at ruste dem til deres videre uddannelses-/dannelsesforløb.” 

 
At udvikle sig og lære kan have mange forskellige former og udtryk. Børn lærer, har forskellige forudsætnin-
ger og lærer på forskellige måder. Derfor skal alle børn understøttes og udfordres. Det handler om at stimu-
lere børnenes nysgerrighed, gribe den enkeltes initiativ og hjælpe dem på vej til succesoplevelser.  
 
Med afsæt i børnenes individuelle handleplaner og indsatsen i øv-
rigt er det vores vurdering, at vi har nået vores målsætning for bør-
nenes læring og udvikling i forhold til børnene…  

Slet 
ikke 

I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

… med autismespektrum  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

       
… med opmærksomheds- og relationsforstyrrelser  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

       
… med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

 

Vi baserer vores vurdering på følgende konkrete tegn i forhold til børnenes læring og udvikling: 

Børn med autismespektrum Tegnene på de individuelle succeskriterier i IPH´en opnås. Vi 

kan se, at der sker en progression i de årlige status-udvik-

lingsbeskrivelser samt diverse tests. 

Børn med opmærksomheds- og rela-

tionsforstyrrelser 
Tegnene på de individuelle succeskriterier i IPH´en opnås. Vi 

kan se, at der sker en progression i DPU´en, i de årlige status-

udviklingsbeskrivelser samt diverse tests. 

Børn med fysisk og psykisk funktions-

nedsættelse 
Tegnene på de individuelle succeskriterier i IPH´en opnås. Vi 

kan se, at der sker en progression i DPU´en, i de årlige status-

udviklingsbeskrivelser samt diverse tests. 
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TRIVSEL OG SUNDHED 

I Aarhus Kommune arbejder vi for sundhed for alle og på at reducere den sociale ulighed i sundhed. Derfor 
har vi fokus på den tidlige, trivselsfremmende indsats med særlig opmærksomhed på børnenes tryghed og 
tidlige tilknytning. Sunde vaner skal være en naturlig del af hverdagen, hvor gode børne- og ungemiljøer 
understøtter trivsel, robusthed og bevægelsesglæde.  
 

Om trivsel og sundhed har Aarhus Byråd besluttet følgende overordnede effektmål 
➢ ”Alle børn og unge har en god og sund opvækst. De trives, er glade og robuste, og de har selv-

værd og mod på tilværelsen. De er aktive i forhold til egen livskvalitet og er i stand til at træffe 
reflekterede og kloge valg.” 

 
Motion og bevægelse er en del af en sund opvækst. Det er derfor vigtigt, at der i børnenes hverdag i dagtil-
buddene skabes rum for at bruge sin krop og bevæge sig.  
 
Med afsæt i børnenes individuelle handleplaner og indsatsen i øv-
rigt er det vores vurdering, at vi har nået vores målsætning for 
børnenes trivsel og sundhed i forhold til børnene…:  

Slet 
ikke 

I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

… med autismespektrum  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

       
… med opmærksomheds- og relationsforstyrrelser  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

       
… med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

 

Vi baserer vores vurdering på følgende konkrete tegn i forhold til børnenes trivsel og sundhed: 

Børn med autismespektrum Med baggrund i vores mission (Se LUP s. 5) ser vi, at der er 

tegn på trivsel og sundhed hos børn med autismespektrum-

forstyrrelser.  

Eksempler på tegn, vi ser: 

• Glæde ved at bevæge sig 

• Glæde ved at komme ud 

• Glæde ved gymnastik og rytmik 

• Progression i forhold til udvidelse af madrepetoire 

• Mestringsglæde og glæde ved at lære nyt 

• Spirende interesse for andre. 

 

I forældretilfredshedsundersøgelsen stilles spørgsmålet: Hvor 

tilfreds er du med institutionens indsats i forhold til at styrke 

dit barns trivsel? Her er der en score på 4,7 ud af 5 mulige i 

gennemsnit i dagtilbuddet. 

Børn med opmærksomheds- og rela-

tionsforstyrrelser 
Med baggrund i vores mission (Se LUP s. 5) ser vi, at der er 

tegn på trivsel og sundhed hos børn med opmærksomheds- 

og relationsforstyrrelser. 

Eksempler på tegn, vi ser: 

• At der i samarbejde med forældrene er opsat individu-

elle mål for børnene, som tager udgangspunkt i deres 

NUZO og udfordrer dem tilpas til at være i trivsel. 
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• At vi og forældrene oplever en progression i børnenes 

udvikling. 

• At børnene profiterer af den daglige struktur og forud-

selighed. 

• At børnene deltager aktivt i børnehavens hverdagsliv. 

• At børnene er glade for at komme i børnehaven. 

• At børnene udvikler evnen til at fastholde opmærk-

somhed i længere perioder. 

• At børnene etablerer relationer til andre børn i grup-

pen og på tværs af huset. 

 

I forældretilfredshedsundersøgelsen stilles spørgsmålet: Hvor 

tilfreds er du med institutionens indsats i forhold til at styrke 

dit barns trivsel? Her er der en score på 4,7 ud af 5 mulige i 

gennemsnit i dagtilbuddet. 

Børn med fysisk og psykisk funktions-

nedsættelse 

Med baggrund i vores mission (Se LUP s. 5) ser vi, at der er 

tegn på trivsel og sundhed hos børn med fysisk og psykisk 

funktionsnedsættelse. 

Eksempler på tegn, vi ser: 

• Glæde, leg og smil  

• Mestrings- og succes- oplevelser 

• At IPH er i progression, så man fra handleplan til hand-

leplan kan se en udvikling af det enkelte barn. Man 

kan også se det, når der laves en DPU. 

• Tests for de børn, der har et talesprog og er henvist til 

tale/høre konsulent. 

• Optegnelser over Tegn til tale ord på et barn, hvor der 

kommer flere og flere tegn. 

• At omgivelserne er indrettet, så de imødekommer de 

sanseintegrationsvanskeligheder, børnene kan have. 

• At børnene dagligt kommer ud på legepladsen/på tur. 

• At børnene får den næring, man har behov for, hvad 

enten man kan spise eller har brug for sondeernæring. 

• Daglige gode relationsoplevelser med pædagoger/te-

rapeuter (nærværende øjeblikke). 

 

I forældretilfredshedsundersøgelsen stilles spørgsmålet: Hvor 

tilfreds er du med institutionens indsats i forhold til at styrke 

dit barns trivsel? Her er der en score på 4,7 ud af 5 mulige i 

gennemsnit i dagtilbuddet. 
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FÆLLESSKABER 

Alle børn og unge skal føle sig inkluderede, værdsat og anerkendt. At være en del af og deltage i fællesskaber 
er en vigtig faktor i børns liv. Det er derfor vigtigt, at børnene får lov til at møde og indgå i forskellige fælles-
skaber, hvor de kan lære nyt om sig selv og deres omverden. At indgå i fællesskaber giver samtidig børnene 
værdifulde erfaringer og er med til at udvikle deres sociale kompetencer og respekt for andres værdier, hold-
ninger og livsformer.  
 

Om fællesskaber har Aarhus Byråd besluttet følgende overordnede effektmål 

➢ ”Alle børn og unge er en aktiv og værdsat del af et forpligtende fællesskab. De respekterer deres 
medmennesker og begår sig i forskellighed og mangfoldighed. De deltager aktivt i samfundet 
som demokratiske medborgere og er bevidste om deres medansvar for det samfund, de lever 
i.”  

 
Sociale kompetencer udvikles gennem hele livet, men i barndommen dannes basale sociale mønstre, og det 
er her, at kimen til børnenes forståelse for sociale relationer og fællesskaber grundlægges. Sociale relationer 
er et væsentligt afsæt for børns trivsel og udvikling, og anerkendelse fra andre er en forudsætning for barnets 
eksistens som socialt individ.  
 
Med afsæt i børnenes individuelle handleplaner og indsatsen i øv-
rigt er det vores vurdering, at vi har nået vores målsætning for bør-
nenes sociale kompetencer og deltagelse i fællesskaber i forhold til 
børnene…:  

Slet 
ikke 

I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

… med autismespektrum  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

       
… med opmærksomheds- og relationsforstyrrelser  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

       
… med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

 

Vi baserer vores vurdering på følgende konkrete tegn i forhold til børnenes sociale kompetencer og deltagelse i fællesskaber: 

Børn med autismespektrum Ud fra børnenes individuelle vanskeligheder med netop soci-

ale kompetencer og deltagelse i fællesskaber arbejdes der in-

tensivt i afdelingen med netop dette tema i forskellige mål-

rettede pædagogiske aktiviteter.  

Tegn, vi ser: 

• To børn søger hinanden 

• Små legesekvenser mellem to eller flere børn 

• Parallelleg. 

 

I forældretilfredshedsrapporten vedrørende spørgsmålet om 

forældrenes tilfredshed med medarbejdernes indsats i forhold 

til at styrke barnets evne til at skabe relation og kommunikere 

er scoren 4,3. Det må siges at være et tegn på succes set i 

forhold til, at børnene generelt i målgrupperne har store ud-

fordringer på netop dette område. 

Det er et fokusområde i LUP 2018, hvor der i de enkelte grup-

per vil blive udarbejdet udviklingsprojekter med klare mål og 

tegn på effekt inden for området. 
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Børn med opmærksomheds- og rela-

tionsforstyrrelser 
Ud fra børnenes individuelle vanskeligheder med netop soci-

ale kompetencer og deltagelse i fællesskaber arbejdes der in-

tensivt i afdelingen med netop dette tema i forskellige mål-

rettede pædagogiske aktiviteter.  

Tegn, vi ser: 

• To børn søger hinanden 

• Små legesekvenser mellem to eller flere børn 

• Parallelleg. 

 

I forældretilfredshedsrapporten vedrørende spørgsmålet om 

forældrenes tilfredshed med medarbejdernes indsats i forhold 

til at styrke barnets evne til at skabe relation og kommunikere 

er scoren 4,3. Det må siges at være et tegn på succes set i 

forhold til, at børnene generelt i målgrupperne har store ud-

fordringer på netop dette område. 

Det er et fokusområde i LUP 2018, hvor der i de enkelte grup-

per vil blive udarbejdet udviklingsprojekter med klare mål og 

tegn på effekt inden for området. 

Børn med fysisk og psykisk funktions-

nedsættelse 
Ud fra børnenes individuelle vanskeligheder med netop soci-

ale kompetencer og deltagelse i fællesskaber arbejdes der in-

tensivt i afdelingen med netop dette tema i forskellige mål-

rettede pædagogiske aktiviteter.  

Tegn, vi ser: 

• To børn søger hinanden 

• Små legesekvenser mellem to eller flere børn 

• Parallelleg 

• Gruppeaktiviteter i pædagogisk eller terapeutisk regi 

(krible-krablegruppe, klovnegruppe, sansegruppe, 

dansegruppe etc.). 

 

I forældretilfredshedsrapporten vedrørende spørgsmålet om 

forældrenes tilfredshed med medarbejdernes indsats i forhold 

til at styrke barnets evne til at skabe relation og kommunikere 

er scoren 4,3. Det må siges at være et tegn på succes set i 

forhold til, at børnene generelt i målgrupperne har store ud-

fordringer på netop dette område. 

Det er et fokusområde i LUP 2018, hvor der i de enkelte grup-

per vil blive udarbejdet udviklingsprojekter med klare mål og 

tegn på effekt inden for området. 
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BAGGRUNDSOPLYSNINGER 
Ydelser, organisering og ressourcer 
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YDELSER 

TIDLIG OG RETTIDIG INDSATS 

Børn og Unges strategi for Tidlig og rettidig indsats 

Som ansatte i Børn og Unge har vi høje ambitioner på alle børn og unges vegne. Vi er tydelige på, hvad vi sammen 

med børnene, de unge og deres forældre gerne vil opnå, hvilken progression der er sket indtil nu, og hvad næste skridt 

er.  

Tidlig, rettidig indsats og forebyggelse er for alle børn og unge uanset alder, samt de fællesskaber de indgår i. Vores 

fokus er både på at styrke de børn og unge, der kan selv, understøtte de sårbare og hjælpe dem, der har behov. Vi 

arbejder med de bagvedliggende årsager til risikoadfærd. Vi har derfor fokus på at styrke de beskyttende faktorer og 

mindske betydningen af risikofaktorerne hos alle børn og unge og deres familier. Den, der finder grund til bekymring, 

har også et ansvar for at reagere. 

 
En vigtig nøgle i arbejdet med at give alle børn og unge i Aarhus muligheder for et godt liv er en tidlig, rettidig 
indsats allerede ved de første små tegn på mistrivsel. Forebyggelsen skal være sammenhængende og hel-
hedsorienteret på tværs af alder og problemstillinger, og indsatserne skal rettes mod den enkelte, fællesska-
bet og rammerne omkring børnenes opvækst.  
 

Af konkrete indsatser, vi har sat i værk i dagtilbuddet for at sikre tidlig og rettidig indsats for børnene i Skovbrynet, vil vi gerne 

fremhæve følgende: 

Vi arbejder målrettet og fokuseret i samarbejde med forældre og tværfaglige samarbejdspar-

ter, når barnet er indskrevet i Skovbrynet. 

Læser visitationsmateriale 

Intromøde med forældre med henblik på udveksling af viden og forventningsafstemning 

Evt. indskrivningsmøde med forældre og sagsbehandler 

Besøg i afgivende institution med henblik på udveksling af oplysninger. 

 

Vi arbejder med individuelle pædagogiske handleplaner (IPH) med henblik på at styrke den 

sansemæssige-, følelsesmæssige- og kognitive udvikling, således at bl.a. børnenes kommu-

nikation og sociale færdigheder udvikles med henblik på, at børnene bliver så dygtige, som 

de kan. 

  

Se i øvrigt vedrørende tidlig og forebyggende indsats i afsnittet: ”Siden sidst”. 

 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

For at sikre en tidlig og rettidig indsats i forhold til børnene 
i vores dagtilbud, har vi blandt andet gjort brug af:  

Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj grad I meget 
høj grad 

PPR ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
BUC ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Egen læge ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Fysioterapi ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Ergoterapi ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Handicapcenteret ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Ekstern supervisor ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Samarbejde med forældrene ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
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Samarbejde med skolen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Kompetenceudvikling i medarbejdergruppen ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
Egne materialer og observationer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Andet: Afdeling Troldhøj samarbejder også med børneteamet i MSO, neuropædiaterne på 

Skejby/Nørrebrogade, bandagister, høre- og synskonsulenter. 
 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

TRIVSEL OG FÆLLESSKABER 

Trivsel har stor betydning for, om man har lyst til at lære og være en del af fællesskabet, og det at blive 
anerkendt for sit værd er en væsentlig forudsætning for, at børn og unge udvikler sig til glade og robuste 
voksne. 

I vores dagtilbud har vi et særligt fokus på at understøtte børnenes fællesskaber og trivsel på følgende måde: 

Vi ser trivsel som en forudsætning for udvikling og læring i forhold til ”vores” børn. Derfor er 

barnets trivsel omdrejningspunkt for den øvrige indsats. For flere af børnene er der funda-

mentale omsorgs- og plejebehov, der skal opfyldes, før der arbejdes med udvikling og læring. 

Vi arbejder med at understøtte børnenes fællesskaber med udgangspunkt i de små grupper, 

de trygge rammer, de kendte voksne for efterhånden, som børnene er klar til det, at udvide 

feltet, hvor børnene har mulighed for at knytte kontakter til andre børn. Det kan vi gøre ved 

at arbejde med grupper på tværs af de etablerede børnegrupper. Det kan eksempelvis være 

gymnastikgrupper, ture i skoven, ”fredagsrock” eller fælles fredagsspisning. 

Vi mener, at børnene i Skovbrynet skal opleve det samme, som andre børn i dagtilbud i Dan-

mark oplever. Det kan være traditionsfester, ture ud af huset og andet. I Skovbrynet sker det 

med en ”understøttende hånd”, som kan være et visuelt støtteskema, en social historie, et 

par høreværn, en klapvogn med mere. 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

At trives i sin daginstitution kræver, at man som barn er tryg, føler sig set, hørt, anerkendt og udfordret. Det 
kræver nærværende og omsorgsfulde voksne og et godt samarbejde mellem forældre og institution. 

Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er ’tilfredse’ eller ’me-
get tilfredse’ med dagtilbuddets indsats for at.…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… styrke deres barns trivsel i dagtilbuddet - - 91% 85,6% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

Alle børn skal være en værdsat del af et fællesskab, og fællesskaberne skal have noget at byde på for alle 
børn under hensyntagen til deres individuelle behov og ønsker.   

Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er ’tilfredse’ eller ’me-
get tilfredse’ med dagtilbuddets indsats for at.…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… skabe meningsfulde og gode relationer mellem deres barn og de 

andre børn 
80% 87% 84% - 

…at skabe et godt socialt fællesskab i dagtilbuddet - - 88% 83,2% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 
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INKLUSION – BØRN MED SÆRLIGE BEHOV 

I Aarhus Kommune arbejdes der på tværs af Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse med en fælles forståelse om, at ’inklusion lykkes, når alle børn og unge trives, lærer og udvikler 
sig, når den enkelte gavner fællesskabet, og når fællesskabet gavner den enkelte’. Med dette afsæt følger de 
to magistrater i fællesskab op på, hvordan det går de grupper af børn og unge, som på den ene eller anden 
vis er sårbare/udsatte, og hvor man af samme grund bør have øget opmærksomhed.  

De grupper af børn og unge, der sættes særligt fokus på i opgørelserne af, hvor godt inklusion lykkes på 0-
18-årsområdet, er: 

• Udsatte børn og unge – dvs. børn og unge i alderen 0-18 år, der på et tidspunkt i deres liv har mod-
taget en foranstaltning efter Servicelovens regler for børn og unge 

• Børn og unge af forældre med grundskolen som højeste gennemførte uddannelse 

• Børn og unge i specialtilbud (på 0-6-årsområdet dog børn med handicap). 

I vores dagtilbud arbejder vi med inklusion og understøttelse af børnenes særlige behov på følgende måde: 

Vi arbejder med kommunikation som forudsætning for relationsdannelse i alle afdelinger. Sø-

gemålet er, at alle børn i dagtilbuddet har en kommunikationsmulighed/form, når de skal 

videre til skole.  

Det kan være: 

• et ekspressivt sprog, som bruges kommunikativt 

• TTT (tegn til tale) 

• visuel kommunikation i form af billeder eller ”konkreter” 

• elektroniske taleprogrammer 

• kommunikation via iPad 

• kropssprog, gestus eller mimik. 

 

Kommunikation i en eller anden form er forudsætning for relationsdannelse. Relationsdannelse 

er en forudsætning for at føle sig som en del af et fællesskab og hermed inkluderet i et fæl-

lesskab. 

Vi understøtter tegn på interesse børn imellem. Det kan vi eksempelvis gøre ved at hjælpe 

børnene med at indgå i legeforløb, hvis de udviklingsmæssigt er på det niveau. I forhold til 

børn, der ikke selv kan forflytte sig, kan vi ”placere” dem, så de fysisk er i nærheden af 

hinanden og har mulighed for at sanse hinanden, at røre hinanden eller pludre med hinanden. 

 

Vi har hele tiden øje for, om børnene udvikler sig ”ud af” dagtilbuddet og vil profitere mere af 

at være i et mere alment tilbud. Det tager vi stilling til mindst en gang årligt på konference 

vedrørende barnet. 

 

Vi arbejder altså med inklusion i det specialiserede miljø. Et tegn herpå er, at flere forældre 

til børn, der har været i almene tilbud før Skovbrynet, giver udtryk for, at de oplever, at deres 

barn nu er en del af et fællesskab, og at de selv som forældre oplever sig som en del af et 

fællesskab. Tidligere har de oplevet, at deres barn var ekskluderet i ”det almene”. 

 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 
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HELHEDSSYN 

Børn og Unges strategi for Helhedssyn 

Som ansatte i Børn og Unge har vi et helhedsorienteret og balanceret fokus på børnenes og de unges dannelse, sund-

hed og trivsel, samt deres udvikling af faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer. 

Vores udgangspunkt er, at alle børn og unge trives og udvikler sig, når de har passende udfordringer, ser mening og 

oplever anerkendelse og social samhørighed i forpligtende, rummelige og givende fællesskaber. Vi styrker børnenes 

og de unges motivation, livsduelighed, robusthed og vedholdenhed. Vi gør det ved at anerkende børn og unge for det, 

de er, og det de gør og ved at skabe gode rammer for fordybelse. 

 
Stadig mere forskning peger på, at udviklingen af børn og unges personlige og sociale kompetencer er lige så 
vigtige som udviklingen af de kognitive og intellektuelle kompetencer. Det er derfor vigtigt at sikre et hel-
hedssyn, hvis børnenes trivsel, læring og udvikling skal understøttes bedst muligt.  
 

Af konkrete indsatser, vi har sat i værk i dagtilbuddet for at sikre et helhedssyn i vores pædagogiske praksis, vil vi 

gerne fremhæve følgende: 

Vi arbejder med det sansemæssige og følelsesmæssige som en forudsætning for den kognitive 

udvikling eksempelvis sprogudviklingen. Derfor er der viden om neuropsykologi og neuropæ-

dagogik i alle afdelinger, og der er uddannede ”neuropædagoger” i Afdeling Troldhøj. (Mac-

lean/Susan Hart). 

Der arbejdes på, at børnene bliver så selvstændige som muligt. Det gør vi ved hele tiden at 

udfordre barnet med baggrund i teorien for nærmeste udviklingszone. (Vygotsky). På den 

baggrund definerer vi individuelle pædagogiske handleplaner. 

I forhold til børn med autisme er vores fundament TEACCH tænkningen (Treatment and Edu-

cation of Autistic and Related Communication Handicapped Children), som bl.a. handler om, 

at barnet skal blive så selvstændig og selvhjulpet som muligt. 

Vores fundament er systemisk og hermed anerkendende. Det kommer til udtryk i vores tilgang 

til børnene, forældrene og hinanden. 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

PÆDAGOGISK HELHEDSSYN 

 
Når vi arbejder med et pædagogisk helhedssyn, gør vi det 
med fokus på at…:   

Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj grad I meget 
høj grad 

… styrke børnenes personlig kompetencer (fx nysgerrighed, 
ihærdighed og selvstændighed)  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

… styrke børnenes evne til at skabe relationer og kommuni-
kere ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

… styrke børnenes sproglige udvikling* ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

… styrke børnenes fysiske og motoriske udvikling ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
… styrke børnenes kreativitet og fantasi** ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

… sikre at børnene oplever naturen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Andet: *Vi har i høj grad også fokus på at arbejde med kommunikative færdigheder og udvikling. Det er 

ikke altid decideret sprog for de børn, der er i Specialdagtilbud Skovbrynet. 
**Der arbejdes i nogen grad med kreativitet og fantasi. Børnene har i udgangspunktet vanskeligheder 

netop indenfor kreativitet og fantasi. Det er ofte ikke nærmeste udviklingszone, og pædagogikken er 

derfor kun i nogen grad fokuseret på dette emne. 
Kilde: Dagtilbuddets indberetning 
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Forældrenes tilfredshed med indsatsen 

Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er ’tilfredse’ eller 
’meget tilfredse’ med dagtilbuddets indsats for at.…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… styrke deres barns lyst til at lære - 91% 87% 82,2% 

 

Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er ’tilfredse’ eller 
’meget tilfredse’ med dagtilbuddets indsats for at.…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… styrke deres barns personlig kompetencer (fx nysgerrighed, ihær-
dighed og selvstændighed)  

- 86% 96% 82,8% 

… styrke deres barns evne til at skabe relationer og kommunikere 91% 84% 85% 84,8% 

… styrke deres barns sproglige udvikling - 76% 76% 80,2% 

… styrke deres barns fysiske og motoriske udvikling - 81% 88% 84,3% 

… sikre at deres barns oplever naturen - - 97% 73,7% 

… styrke deres barns kreativitet og fantasi 94% 83% 83% 82,6% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

Når der arbejdes med børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, autismespektrum og opmærk-
somheds-og relationsforstyrrelser, er det vigtigt at tage afsæt i den enkeltes behov for hjælp, støtte og be-
handling, da der ofte er tale om sammensatte udfordringer, som kræver inddragelse af flere forskellige fag-
ligheder. 

Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er ’tilfredse’ eller 
’meget tilfredse’ med den pædagogiske indsats for.…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… at tage udgangspunkt i deres barns behov - - 94% - 

 

BØRNEMILJØ OG LÆRINGSRUM 

At have et godt børnemiljø handler om at skabe nogle fysiske, psykiske og æstetiske rammer, som fremmer 
børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Når børnemiljøet vurderes, skal det ske i et børneperspektiv 
under hensyntagen til børnenes behov.  

Fysisk børnemiljø (ude og inde)  

I vores dagtilbud er…: Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

… stille og larmende legearealer adskilte fra hinanden ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
… der adgang til områder, hvor børnene kan trække sig tilbage og lege 
alene eller to og to.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

… der indrettet særlige områder, som understøtter børnenes grovmo-
toriske udvikling ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

… der et bredt udbud af materialer, redskaber o.l., der understøtter 
børnenes finmotoriske udvikling (fx byggematerialer, puslespil, tegne- 
og skriveredskaber o.l.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

… alle legeområder tilgængelige for børn med funktionsnedsættelse ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Andet: Institutionen er indrettet i forhold til de tre målgruppers behov og udfordringer. 

Vi værner om at vedligeholde rammerne og mener, at det æstetiske har indflydelse på både 

børnenes og de voksnes trivsel og udvikling. 

 
Kilde: Dagtilbuddets indberetning 
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Psykisk børnemiljø   

I vores dagtilbud …: Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

… har vi procedurer, som er med til at sikre, at alle børn oplever sig 
som en del af fællesskabet. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

… er klimaet blandt børnene præget af et ligeværdigt fællesskab, nær-
hed og tryghed ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

… oplever børnene, at der altid er tilgængelige voksne ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Andet:  Der kan til tider i perioder være enkelte børn, der er så sårbare og udfordrede sensorisk, 

at der må etableres særlige foranstaltninger, der ”kalder på” flere voksenressourcer end de 

tildelte. Det har vi hidtil kunnet løse, fordi vores økonomi er sund. Søgemålet er altid at ar-

bejde på at styrke barnet og minimere støtten, således at barnet igen kan profitere af at være 

i fællesskabet. 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

Æstetisk børnemiljø   

I vores dagtilbud…: Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

… er vores ude- og inderum indrettet så det er muligt for børnene at 
få stimuleret alle sanser (lugt, syn, føle, smag, høre) ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

… sørger vi for dagligt at holde orden og rydde op (ude og inde), så det 
er muligt for børnene at overskue helheden, finde legeredskaber m.v. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

... har vi indrettet vores stuer og fællesrum med tegninger, billeder og 
andre produkter, som børnene har lavet.* ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

… er vi opmærksomme på at bruge vores udsmykning og indretning 
aktivt, når vi arbejder med børnenes læring og udvikling. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Andet: *Der er behov for ”ro i omgivelserne”, derfor tænker vi over, hvad der hænges op, og 

hvor der hænges op. 

Der er grænser for, hvor mange produkter børnene laver. Se bemærkninger under ”Pædago-

gisk helhedssyn” vedrørende kreativitet og fantasi. 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

Inddragelse af børnenes perspektiv 

Børn lærer som udgangspunkt i alle de sammenhænge, som de indgår i. Det gælder både i den frie leg med 
andre børn og i samspillet med voksne. Her viser forskning blandt andet, at det har særlig positiv effekt på 
børnenes læringsudbytte, når de selv får lov til at tage initiativ, mens de voksne understøtter og udfordrer 
via dialog og refleksion omkring det emne eller den aktivitet, som barnet har vist interesse for.  

I vores dagtilbud…: Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

… er vores indretning tilpasset børnenes behov og interesser ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
… handler de voksne ofte ud fra børnenes initiativer (fx ved at lege 
med i spontant opståede lege o.l.) ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

… inddrages børnene i almindelige hverdagsaktiviteter (fx dække 
bord, rydde op, lave mad, ordne vasketøj m.v.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

… bliver børnene støttet i deres stræben efter selvbestemmelse ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Andet: For nogle af børnene i Skovbrynet er tegnene på initiativ meget svage. Det kan være 

tegn på sanseniveau, vi skal være opmærksomme på og søge efter eksempelvis temperatur, 

vejrtrækning. Det kan også være små motoriske tegn som hoveddrejning, løft af hånd med 

mere. – Vores opgave er at tolke tegnene og handle i forhold til tegnene. 

For andre børn kan tegnene være meget stærke og være udtryk for ønsker eller behov, som 

barnet har svært ved at vise adækvat. Vi kan eksempelvis se, at barnet slår, spytter eller 

sparker. Her er det vores opgave at tolke og handle på tegnene, samtidig med at vi skal 

arbejde på at give barnet mere hensigtsmæssige udtryksformer. 
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Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

SAMSKABELSE  

Børn og Unges strategi for Samskabelse 

Som ansatte i Børn og Unge ser vi et gensidigt forpligtende samarbejde på tværs af Aarhus Kommune og med det 

omgivende samfund som afgørende for, at alle børn og unge udvikler sig bedst muligt. Vi ser samspillet med bør-

nene, de unge og deres forældre som det vigtigste. Alle børn, unge og forældre skal opleve, at de bliver set, hørt og 

har indflydelse. 

Samskabelse forudsætter, at vi kommunikerer rettidigt og problemløsende på baggrund af fyldestgørende informa-

tion. Det forudsætter også, at vi møder børn, unge og forældre med respekt, tillid, ligeværd og anerkendelse af hin-

andens forskellige roller og kompetencer. 

Samskabelse kræver, at vi prioriterer det. Sammen med børnene, de unge og deres forældre skal vi finde tid og rum 

til at skabe fælles mål og viden – og med det afsæt udvikle nye fælles løsninger. 

 

Når der tales om samskabelse, er der tale om en åben tilgang, hvor samarbejdet bliver et fælles anliggende, 
og hvor alle involverede parter i videst mulige omfang er ligeværdige – det gælder både i kommunikation, 
beslutningsproces og opgaveløsning. 

Af konkrete indsatser, vi har sat i værk for at understøtte samskabelse i vores dagtilbud, vil vi gerne fremhæve 

følgende: 

Se under afsnittet ”Siden sidst” vedr. forældresamskabelse. 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 

Samarbejde mellem dagtilbud og forældre har afgørende betydning for børnenes trivsel og udvikling. Forsk-
ning viser blandt andet, at et de parametre, der kendetegner gode dagtilbud, netop er inddragelsen af for-
ældrene i børnenes læring og udvikling - og i særlig grad den vejledning, som dagtilbuddene giver foræl-
drene i forhold til at understøtte børnenes udvikling i hjemmet.  

Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er ’tilfredse’ eller 
’meget tilfredse’ med.…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… samarbejdet mellem dagtilbud og hjem alt i alt 94% 91% 94% 83,3% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

At inddrage forældrenes perspektiv og viden om barnet er et af grundprincipperne, når der tales om sam-
skabelse. Forældrene er de vigtigste personer i deres barns liv. Derfor er et solidt og nærværende forældre-
samarbejde en forudsætning, når der skal arbejdes med børnenes trivsel, læring og udvikling. 
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Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der ’i høj grad’ eller ’me-
get høj grad’ oplever…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… at personalet i dagtilbuddet inddrager deres viden om barnet i ar-

bejdet med barnet 
- - 91% 59,6% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

Forældrenes oplevelse af dagtilbuddet er ofte tæt forbundet med den måde, de bliver mødt på af dagtil-
buddets personale. Det er blandt andet her, at kimen til et godt og tillidsfuldt samarbejde bliver lagt.  

Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er ’tilfredse’ eller 
’meget tilfredse’ med…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… den løbende dialog med personalet i dagtilbuddet vedrørende de-

res barns trivsel, læring og udvikling 
- - 91% 73,8% 

…deres mulighed for at gå i dialog med ledelsen i dagtilbuddet, når 

der er behov for det 
- - 88% 76,2% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

 

VEJLEDNING TIL FORÆLDRE 

Et af de parametre, der i forskning har vist sig at kendetegne dagtilbud af høj kvalitet, er vejledning til foræl-
drene i forhold til at understøtte børnenes udvikling og læring i hjemmet. Og forældrene vil gerne vejledes. 
Det viser en landsdækkende undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2016. Her gav 71 
% af forældrene udtryk for, at de gerne vil have vejledning i deres barns læring og udvikling fra det pædago-
giske personale.  

I vores dagtilbud arbejder vi med forældrevejledning på følgende måde: 

Vi har ikke et fast koncept for vejledning til forældre i forhold til børnene. 

Dog er der en undtagelse i forhold til to mere intensive behandlingspladser i Afdeling Skovbo, 

hvor det er en del af kerneydelsen, at der finder formaliseret vejledning sted. 

Vejledningen sker generelt mere uformelt og efter behov og aftale med forældrene. Forældre-

vejledningen finder oftest sted via forældresamtaler, som kan være i form af møder og tele-

fonsamtaler med udgangspunkt i det enkelte barn. Pædagogen og/eller terapeuten og foræl-

dre forventningsafstemmer i forhold til, hvad, hvordan og hvor ofte. 

Undertiden aftales forældrefølgedage i institutionen, hvor der sker indirekte vejledning ved at 

vise hvordan. Følgedagen følges altid op af samtale om dagen og kan være med henblik på 

implementering i hjemmet. 

Undertiden rekvirerer sagsbehandler et vejledningsforløb, som formaliseres via kontrakt for 

forløbet. 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der ’i høj grad’ eller ’me-
get høj grad’ oplever…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… en god dialog med personalet om, hvordan de selv kan styrke de-

res barns trivsel, læring og udvikling 
- - 88% 57,8% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 
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Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er ’tilfredse’ eller 
’meget tilfredse’ med.…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… den vejledning de kan få fra dagtilbuddets personale til, hvordan 

de selv kan styrke deres barns trivsel, læring og udvikling  
- - 87% 63,3% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 
 
KOMMUNIKATION  
 
For at skabe et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde er det vigtigt, at man har en tydelig kommunikation 
og dialog. Er det ikke tilfældet, kan der let opstå misforståelse og frustration, hvilket kan have negativ ind-
virkning på samarbejdet. 
 

Når vi vil sikre en god kommunikation og dialog med foræl-
dre til børn i vores dagtilbud, gør vi det blandt andet via: 

Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj grad I meget høj 
grad 

Vores hjemmeside ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Nyhedsbreve ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
BørneIntra ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Opslagstavle/informationsskærme ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Kontaktbøger ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Bestyrelsen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Forældrerådene* ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Forældremøder ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Den daglige dialog** ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Hjemmebesøg ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Andet:* Der vælges ikke forældreråd i dagtilbuddet. 

**Den daglige dialog kan ske i mødet med de forældre, der selv henter og bringer deres barn, 

eller den kan ske gennem telefonsamtaler. 
 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 
Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er ’tilfredse’ eller 
’meget tilfredse’ med…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… dagtilbuddets digitale kommunikation via BørneIntra - 79% 87% 72,1% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

 

VIDENSBASERET PRAKSIS 

Børn og Unges strategi for Vidensbaseret praksis 

Som ansatte i Børn og Unge stræber vi efter excellent praksis. Derfor skal vi blive klogere sammen. Vi udvikler vores 

praksis med afsæt i bred og sammenhængende viden. Vi inddrager både børns, unges, forældres og professionelles 

viden, egne data og forskning. Vi er åbne, fagligt nysgerrige og reflekterende over praksis – og vi tør både flytte os 

eller stå fast, når det er nødvendigt. Vi skaber bedre resultater ved systematisk at dele relevant viden med hinanden 

og anvende den i egen og fælles praksis. 
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Af konkrete indsatser, vi har sat i værk for at sikre en stærk og vidensbaseret praksis i vores dagtilbud, vil vi 

gerne fremhæve følgende:  

Bestyrelse og ledelse i Skovbrynet prioriterer i forbindelse med budgetlægning midler til kom-

petenceudvikling. 

 

Vi har internt etablerede kontinuerlige mødefora, hvor de reflekterende dialoger er i fokus 

eksempelvis supervisions-, afdelings-, gruppe- og tværfaglige møder. 

 

Vi har fokuseret på deling af viden afdelingerne og grupperne imellem, ikke for at ensrette 

indsatsen men for at kvalificere indsatsen og implementere viden bredt i organisationen. 

 

Som nævnt i indeværende rapport under ”Siden sidst” har vi: 

• Delt viden via workshops 

• Hørt oplæg ved Nicolai Houe 

• Etableret rotation mellem afdelingerne. 

 
Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

ANVENDTE PÆDAGOGISKE REDSKABER 

Med pædagogiske redskaber menes teoretisk funderede og/eller systematiske afprøvede og anerkendte red-
skaber til planlægning, udvikling og dokumentation af den pædagogiske praksis, herunder i arbejdet med de 
seks læreplanstemaer. Brugen af de pædagogiske redskaber kan blandt andet bidrage med værdifuld viden 
og sikre fælles sprog og systematik i arbejdet med børnenes trivsel, læring og udvikling. 

I vores dagtilbud tager vi afsæt i følgende redskaber til at 
understøtte vores vidensbaserede praksis:   

Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj grad I meget 
høj grad 

Dialoghjulet ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

PEP-R ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Billede/video/foto ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Butterfly ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Marte Meo ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

TRAS ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
ALLE MED ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dialogisk læsning ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Tematiseret sprogarbejde ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kuno Beller ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Andet: Stressmodel af Hejlskov/Uhrskov primært i Afdeling Skovbo. 

I Afdeling Terapi benyttes bl.a. testene: Bayley, Sensory profile, PEDI, Movement ABC, GMFM, 

MACS. 
Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

EVALUERING OG OPFØLGNING 

For at sikre, at de indsatser og aktiviteter, man sætter i værk, har den effekt, som man forventer, er det vigtigt 
at foretage en løbende evaluering og opfølgning. Det er i den forbindelse en fordel, at man har aftalt en 
fælles systematik, så alle er klar over, hvilken metode man anvender, samt hvornår evalueringen vil blive 
gennemført og med hvilket formål.     
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Når vi evaluerer på effekten af vores indsatser, gør vi det 
ved brug af følgende metoder:   

Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj grad I meget 
høj grad 

Registreringsark og observationsskemaer ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Egne spørgeskemaer (fx til medarbejdere, forældre o.l.) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Børneinterviews o.l. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Billeddokumentation, video m.v. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Daglige registreringer og observationer (ikke planlagte) ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
Eksisterende undersøgelser (fx forældretilfredshedsunder-
søgelsen, APV o.l.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Andet: Ledelsen har deltaget i kurser vedr. evaluering via Ineva (Malene Dinesen), ligesom vi 

har rekvireret Malene Dinesen til at deltage i vores ledelsesseminar 2017 med henblik på at 

hjælpe os med evaluering af egne indsatser. 

En effekt af dette fokus har været en fælles opmærksomhed på at evaluere i forhold til tydelige 

mål. Ellers giver evalueringen ikke mening og bliver udelukkende ”synsninger”. 
 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING 

En væsentlig præmis for at opbygge en stærk og vidensbaseret praksis er et solidt fagligt grundlag i medar-
bejdergruppen.    

I det forgangne år har vi haft særligt fokus på at opprioritere medarbejdernes kompetencer på følgende områder: 

Medarbejderne har deltaget i: 

Teacch – Ny viden og spejl på praksis 

Theraplay - Temadag 

ADHD – Ny viden og Spejl på praksis 

Sanseintegration/sanseforstyrrelser 

Forældresamskabelse 

Samskabelse med ikke-danske forældre 

Marte Meo 

Terapeutfaglige kurser i Respirationsviden v. Mary Massery, Castillo Morales, musikterapi og 

neurodynamik til børn 

Deltagelse i fagkonferencer og kurser vedr. målgrupperne. 

 

Lederne har deltaget i LOKE og fagkonferencer. To pædagogiske ledere deltager nu i systemisk 

lederuddannelse via Mac Mann Berg. 
Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

OVERGANGE  

Gennem barnets liv oplever såvel barn som forældre en række overgange, som både indebærer skift i fysiske 
rammer og ofte også skift i de voksne, der tager hånd om barnet. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre et 
sammenhængende forløb, hvor overgangene påvirker barnets læring, trivsel og udvikling mindst muligt. Det 
kan blandt andet ske ved at skabe gode rammer og samarbejdsrelationer, som kan sikre at værdifuld viden 
ikke går tabt.  

I forhold til børnenes overgange sikrer vi en god sammenhæng og videndeling på følgende måde i forhold til…:  

… børnenes forældre Intromøder og rundvisninger 

Forældrene til stede efter behov de første dage, barnet er i dagtilbuddet. 
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… sundhedsplejen Vi har sjældent eller aldrig kontakt til sundhedsplejerske. Sundhedsplejer-

sken er sjældent en central person i familiens liv, fordi børnene oftest har 

været i forbindelse med hospitaler, læger og terapeuter. 

… afgivende/modta-
gende institutioner 

Vi besøger afgivende institution og har møde med central pædagog. 

Undertiden deltager pædagog fra afgivende institution i intromøde, hvis 

forældrene ønsker det. 

… skoler Vi sender relevant materiale vedrørende barnet videre til skole, hvis foræl-

drene giver tilladelse til det. 

Skolerne aflægger et eller to besøg i Skovbrynet før skolestart, hvor der 

udveksles oplysninger. Forældre deltager, hvis de ønsker det. 

Undertiden deltager pædagog fra Skovbrynet i indskrivningskonference på 

skole efter barnets skolestart, hvis der er behov. 

Vi holder altid en ”dør åben” for henvendelse og spørgsmål fra skolen, hvis 

skolen har behov for yderligere dialog. 
Kilde: Dagtilbuddets indberetning 
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ORGANISERING 

 

MEDARBEJDERSAMMENSÆTNING  

Andel pædagoger 
Dagtilbuddet 

2015 
Dagtilbuddet 

2016 
Dagtilbuddet 

2017 
Kommunen 

2017 

Andel uddannede pædagoger 90,2% 89,7% 92,1% 50,7% 

Andel uddannede pædagoger, inklusiv pædagogiske ledere 91,1% 90,6% 92,8% 58,7% 

Kilde: Børn og Unges administrative systemer. Gennemsnitlig opgørelse for perioden 1/8-31/7. 

 

Antal medarbejdere fordelt på faggrupper 
Dagtilbuddet 

2015 
Dagtilbuddet 

2016 
Dagtilbuddet 

2017 

Pædagoger 34,1 33,2 36,0 

Pædagogmedhjælpere 3,7 3,8 3,1 

Teknisk og administrativt personale 3,3 4,9 4,4 

Ledere (dagtilbudsleder, pædagogiske ledere og souschefer) 4,8 4,5 4,4 
Terapeuter (fysioterapeuter, ergoterapeuter og musikterapeuter)  4,4 4,1 4,0 

Kilde: Børn og Unges administrative systemer. Gennemsnitlig opgørelse for perioden 1/8-31/7. 
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RESSOURCER 

BØRNETAL 

Børn i dagtilbuddet 
Dagtilbuddet 

2015 
Dagtilbuddet 

2016 
Dagtilbuddet 

2017 
Kommunen 

2017 

Antal børn indskrevet i dagtilbuddet i alderen 0-2 år 0 6 5 7.528 

Antal børn indskrevet i dagtilbuddet i alderen 3 år - skole-

start 
43 40 43 9.156 

Gennemsnitligt antal børn pr. medarbejder 1,0 1,1 1,1 5,7 

Børn med handicap 

Antal børn med handicap i dagtilbuddet 43 46 48 230 

Andel børn med handicap i dagtilbuddet 100% 100% 100% 1,4% 

Børn med dansk som modersmål 

Antal børn med dansk som andetsprog (bhv.-skolestart) i 

dagtilbuddet 
7 9 17 1628 

Andel børn med dansk som andetsprog (bhv.-skolestart) i 

dagtilbuddet 
16,3% 19,6% 35,4% 68,4% 

Kilde: Børn og Unges administrative systemer.  

 

MEDARBEJDER SYGEFRAVÆR OG ARBEJDSMILJØ 

Arbejdsmiljø og trivsel har stor indflydelse på løsning af kerneopgaven. En høj social kapital i form af en god 
samarbejdsevne baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed på arbejdspladsen giver mere motiverede og 
engagerede medarbejdere og en højere produktivitet. Social kapital kan således betragtes som et nøglebe-
greb, når der tales om arbejdsmiljø og trivsel. 

Børn og Unges strategi for Attraktive og Bæredygtige arbejdspladser 

Vi fremmer trivsel, samarbejde og et godt arbejdsmiljø 

Som ansatte i Børn og Unge udvikler vi attraktive arbejdspladser, skaber fælles udvikling og håndterer forandring via 

retfærdige, gennemskuelige og involverende processer. Med udgangspunkt i et stærkt samarbejde i MED har vi fokus 

på et godt arbejdsmiljø, hvor der er sammenhæng mellem trivsel på arbejdspladsen og kvalitet i opgaveløsningen. 

Vi gør det meningsfuldt for alle medarbejdere og ledere at arbejde i Børn og Unge. Det betyder, at alle har indflydelse 

på eget arbejde og mulighed for fortsat at udvikle sig uanset erfaring. Alle skal opleve at bidrage til løsningen af den 

fælles opgave - at give alle børn og unge det bedste afsæt for et godt liv. 

Ledere i Børn og Unge går forrest og sikrer følgeskab gennem ærlig og tydelig kommunikation. De tager ansvar for 

det gode samarbejde om kerneopgaven, skaber sammenhæng og viser retning.  

Vi samarbejder på tværs 

Som ansatte i Børn og Unge lykkes vi med et tillidsfuldt samarbejde, når vi anerkender vores forskellige opgaver, 

kompetencer, erfaringer og perspektiver. Vi samarbejder på tværs af faggrupper, hierarkier og organisatoriske græn-

ser for at skabe størst mulig progression for børn og unge, ansatte og organisationen som helhed. 

Vi etablerer tid og rum til konstruktiv kritisk refleksion 

Som ansatte i Børn og Unge prioriterer vi fælles refleksion over vores handlinger med afsæt i erfaringer, observationer, 

data og forskningsbaseret viden. Vi er nysgerrige på hinandens praksis, søger sparring og tilbyder vores hjælp. Vi 
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udfordrer hinandens vaner og rutiner. Vi tør sætte os selv i spil for at styrke evnen til at træffe fagligt kvalificerede og 

oplyste beslutninger. 

Vi fremmer videndeling og anvender vores ressourcer optimalt 

Som ansatte i Børn og Unge fremmer vi åbenhed, gennemsigtighed og gør det naturligt at dele viden og ideer til nye 

løsninger. I ord og handlinger er vi troværdige, respektfulde og engagerede. Det er en fælles forpligtelse – som en del 

af kerneopgaven – at prioritere og anvende vores ressourcer optimalt med øje for sikker drift. 

Vi stræber efter en kultur, hvor viden knytter den daglige opgaveløsning og strategiske udvikling tættere sammen. 

Det er en kollektiv forpligtelse og et individuelt ansvar at dele erfaringer og viden lokalt og på tværs af opgaver, 

fagligheder og ansvarsområder. 

 
Til belysning af den sociale kapital stilles der skarpt på fire dimensioner, som tilsammen belyser medarbej-
dernes vurdering af relationerne til nærmeste kolleger, nærmeste leder, andre grupper (fx andre afdelinger) 
og arbejdspladsen som helhed (på en skala fra 1-100).  
 

Medarbejdernes vurdering af dagtilbuddets sociale kapital i 

forhold til…: 

Dagtilbuddet 
2013 

Dagtilbuddet 
2015 

Dagtilbuddet 
2017 

Kommunen 
2017 

Relationer til kolleger - 73 73 80 

Relationer til nærmeste leder - 79 85 79 

Relationer til andre grupper - - 67 71 

Relationer til arbejdspladsen som helhed - 75 76 74 

Kilde: Aarhus Kommunes ArbejdsPladsVurdering og Social kapital målingen 

 

Sygefravær blandt medarbejdere 
Dagtilbuddet 

2015 
Dagtilbuddet 

2016 
Dagtilbuddet 

2017 
Kommunen 

2017 

Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. fuldtidsansatte i alt 11,3 9,6 9,1 14,4 

Gennemsnitligt antal fraværsdage pr. medarbejder med sygefra-

værsperioder under 14 kalenderdage (korttidssygdom) 
6,8 6,4 7,2 7,9 

Gennemsnitligt antal fraværsdage pr. medarbejder med sygefra-

værsperioder på 14 kalenderdage eller derover (langtidssygdom) 
4,5 3,2 1,9 6,9 

Kilde: Børn og Unges administrative systemer. Gennemsnitlig opgørelse for perioden 1/8-31/7. 

 

ØKONOMI 

Børn og Unges decentralisering følger de fælles kommunale retningslinjer om, at det akkumulerede overskud 
ikke må ligge over 10 %, mens et underskud ikke må være større end 5 % af det samlede budget. Siden 2011 
har der været særligt fokus på overholdelse af de udmeldte budgetter. Det har derfor krævet særlige aftaler 
at overskride budgettet. 

Budget og regnskab 
Dagtilbuddet 

2014 
Dagtilbuddet 

2015 
Dagtilbuddet 

2016 
Kommunen 

2016 

Dagtilbuddets samlede budget 22.482.829 22.792.728 23.261.842 1.857.980.444 

Dagtilbuddets regnskab -290.644 -131.067 529.069 14.909.222 

Dagtilbuddets akkumulerede over- eller underskud 1.240.877 1.109.810 1.638.879 28.764.845 

Særligt tildelte ressourcer til…: 

Varetagelse af sprogstimulering af børn med dansk som an-

detsprog 
84.780 44.800 61.000 9.345.200 
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Kilde: Børn og Unges administrative systemer. Opgjort for perioden 1/1-31/12 

Gennemsnitlige udgifter pr. barn 
Dagtilbuddet 

2014 
Dagtilbuddet 

2015 
Dagtilbuddet 

2016 
Kommunen 

2016 

Udgifter pr. barn 468.590  479.577  469.685  116.788 

Kilde: Børn og Unges administrative systemer. Opgjort for perioden 1/1-31/12 
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DAGTILBUDSBESTYRELSENS UDTALELSE 

 

Overordnet en positiv og tilfredsstillende kvalitetsrapport, der afspejler et veldrevet dagtilbud, såvel pæda-
gogisk, økonomisk og personalemæssigt. 

Kvalitetsrapporten beskriver, hvordan Skovbrynet har arbejdet med medarbejderrotation for at øge viden-
deling medarbejderne imellem. Øget faglig vidensdeling er til gavn for alle børn i Skovbrynets afdelinger, og 
bestyrelsen ser medarbejderrotation som et relevant og vigtig til tiltag at forsætte med. 

Som et særligt område at have fokus på fremadrettet vil bestyrelsen pege på medarbejdernes relation til 
kollegaer. Det fremgår af kvalitetsrapporten, at medarbejdernes vurdering af dagtilbuddets sociale kapital i 
forhold til relationer til kollegaer ligger væsentlig under gennemsnittet for Aarhus Kommune. Der kan være 
mange mulige årsager til denne vurdering. Som bestyrelse appellerer vi til, at ledelsen følger op med medar-
bejderne for nærmere at undersøge årsagerne og tage initiativ til handling, om nødvendigt. 

 

 


