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KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2017 

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

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

Med børne- og ungepolitikken og Børn og Unges organisatoriske vision 
’Stærkere fællesskaber’ er der formuleret en ny og ambitiøs vision for 
børnene og de unge og for Børn og Unge som organisation. Disse visio-
ner er afsæt for det daglige arbejde og for samarbejdet i Børn og Unge. 
Dette afspejler sig også i indholdet og opbygningen af kvalitetsrappor-
ten. 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 kvalite-
ten. Områdechefen kan også på samtalen tildele et eller flere tilsyns-
punkter, hvis praksis ikke lever op til lovgivningen eller Aarhus Kommu-
nes standarder/retningslinjer besluttet af byrådet. Tilsyns- og udvik-
lingspunkterne håndteres og udfoldes i dagtilbuddets lokale udviklings-
plan.  

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. 
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SIDEN SIDST 

Ved vores sidste kvalitetssamtale aftalte vi i dagtilbuddet følgende udviklingspunkter: 

 

Tilsynspunkter 2016/17:  

Læreplan 

Programbeskrivelse 

Indmeldelses/optagelses procedure 

____________________________________________________________________________________________ 

Udviklingspunkter 2017: 

Iværksættelse af Læreplan, med fokus på følgende områder:  

Inkluderende fællesskaber / Børn med specielle behov samt kompetenceløft til personalet 

Natur og Miljø / Udendørs læringsrum 

Udvidet forældredeltagelse: Forældreråd, udfyldelse af spørgeskemaer 

Forældrehåndbog for børnehaven 

Skifteplads for blebørn 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Som opfølgning på vores aftaler har vi…: 

 

Tilsynspunkter er godkendt af Århus Kommune Feb. 2017. 

Udviklingspunkter: 

Færdigt: 

Etableret skifteplads for blebørn 

Udvidet forældrerådet til 8 personer inkl. rep. til skole-forældrerådet. 
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Rum istandsættelse (Rainbow Room) til børn med specielle behov, når der er brug for at arbejde en-til en. 

System til data dokumentation, handleplaner samt materiale udvikling.  

Iværksat og undervejs: 

Læreplansmål 

Håndbog for forældre: 01. Marts 2018. 

Natur/Miljø/Udendørs læringsrum: Ongoing 

Kompetenceløft til ansatte: Aftale med special-pædagogisk konsulent / 2018 

Forældre-spørgeskema (AAGE tilfredshedsundersøgelse) Dec. 2017 

Andet (IB): 

Opdateret evalueringsproces: ”AAGE Assessment Policy”, vedhæftet 

Opdateret omkring sprogudvikling: ”AAGE Language Policy”, vedhæftet 

 

 

 

 

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

At forældre har udvidet forståelse for den danske model (demokratiske proces) samt udvidet deltagelse i 

forældrerådet. De er i større grad med til at være retningsbestemmende for udviklingen af programmet. 

At der ikke var nogen grund til at bekymre sig om AAGE børnehavebørn kommer med eller uden ble når de 

starter. 

At både børn og voksne er glade for det udvidede udendørs fokus og flytter rundt på møbler efter behov 

(ude / inde). De pakker vores nye rulle-tasker med lege/materialer og snack og går i parken eller i skoven i 

stedet for at være indendørs. Vi holder events og til tider møder udendørs. 

Personalet har rykket sig meget i forhold til at inkludere børn med specielle (og svære) behov. Det er en 

klasse-team investering og det krævede ekstra møder samt planlægning. De har ønsket kompetenceløft på 

området og dette bliver iværksat 2018. 

Vi har haft en kunst-praktikant til at indrette/male vores ”Rainbow Room” som hovedsageligt er til børn 

med specielle behov (når der er brug for det). Det er vores mål at alle børn skal deltage i grupperne/aktivite-

terne såvidt muligt.  

En af vores nyansatte har baggrund som biolog og han har løftet interessen og motivationen for både 

voksne og børn i forhold til arbejdet med Natur/Miljø. Vi er startet på at anlægge haver. 

Vores eftermiddagsprogram har siden August, 2017 et udvidet fokus på sprogudvikling (Danish Club + Mo-

ther Tongue Club). 



 

 
5 

Personalet er inspireret af at have fokusområder/udviklingsområder. Vi har noget konkret at reflektere over 

og mål at arbejde hen imod.  
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EFFEKT 

 

LÆRING OG UDVIKLING 

I Aarhus Kommune har vi høje ambitioner på alle børns og unges vegne. Motivation og passende udfordrin-
ger gennem leg og læring har betydning for at lære og udvikle sig – både som individ og som del af fælles-
skabet. 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 
understøttes 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.” 

 

PERSONLIG UDVIKLING OG DANNELSE 

For at understøtte børnene i deres personlige udvikling og dannelse er det vigtigt, at de mødes anerken-
dende og medlevende af deres omverden. Det betyder, at de skal udfordres og støttes, samtidig med at de 
oplever sig værdsat som dem, de er. Det er derfor vigtigt, at der skabes rum til, at børnene kan være nys-
gerrige, udforske verden, øve sig og udvikle egen identitet og selvstændighed.  

Læreplanstemaet: Alsidig personlig udvikling 

Barnets alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor barnet afprøver og udvikler sin identitet, 
mens det øver sig i at forstå sig selv. Barnet søger anerkendelse, spejler sig og tester sig selv ved at tilken-
degive, hvad det kan lide og ikke kan lide. Dagtilbuddenes arbejde med børnenes personlige udvikling er 
beskrevet i dagtilbuddets pædagogiske læreplan.  

Alsidig personlig udvikling 

I vores dagtilbud har vi i særlig grad fokus på følgende 3 mål for 
børnenes alsidige personlige udvikling: 

 Vores seneste evaluering har vist, at vi har nået 
vores målsætning…: 

 

Slet 
ikke 

I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

1. At være inkluderende   ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

       
2. At lægge mærke til kroppens signaler (selvregulering/mindful)  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

       
3. Udvikle grov og finmotorik  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

Vi baserer vores vurdering på følgende konkrete tegn i forhold til børnenes alsidige personlige udvikling: 

1. Børnegrupperne bruger de strategier de har lært i forhold til at være inkluderende. De bruger tegnsprog, inviterer an-

dre børn med i legen eller gruppen. Er opmærksomme på om nogen sidder for sig selv. De viser rundt og fortæller når 

der kommer nye børn (de første par uger har de to mentor kammarater på), de fortæller voksne om deres bekymrin-

ger for andre børn. 

2. Børnene øver kropsfornemmelse når de undervises i mindfulness og idræt/generelt. De hjælpes til at sætte ord på og 

bruger selv beskrivende sætninger som ”I have wriggles in my body” eller ”the Vulcano in me is about to erupt” eller ”I 

need a break from this” (har et sted man kan være lidt alene) eller ”My brainbox is not turned on” (ikke klar til at 

lære/fokuseret). De bruger konkrete strategier så som at folde hænderne eller sidde på dem ”my hands are getting me 
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in trouble”, masserer arme eller ben når disse dele af kroppen vil have opmærksomhed. De beder om sanse/fokus ting 

(flasker med glitter eller beroligende rispose). De bruger nogle af de tillægsord de har lært – som beskriver hvordan de 

har det (psykisk/fysisk).  

3. Vi har børn fra mange lande og de har ikke alle haft mulighed for at bruge kroppen nok til at have alders-

svarende motoriske kompetencer. Vi gør meget ud af at give dem muligheder for at bruge kroppen i løbet 

af dagen. De er udenfor mindst to gange om dagen, hvor lærerne udfordrer dem gennem leg og aktivite-

ter. Børnene tager derefter selv initiativ til at øve og prøve igen. I klassen bruger de mange finmotoriske 

redskaber i legen og aktiviteterne. Børnene søger selv at mestre f.eks. at bruge pincet i ”Science”, at sætte 

små sten på række (Matematik), gå på linje på bogstaver malet på gulvet etc. De har dansetimer og er en 

del af ”Cooking Club” hvor de arbejder med køkkenredskaber. De skal selv knappe, klippe, åbne/lukke, va-

ske og meget mere.  

 

BØRNENES SPROGLIGE UDVIKLING 

Gode sprogfærdigheder er afgørende for børns trivsel, læring og udvikling. Sproget er fundamentet for at 
kunne kommunikere og lære noget nyt. Samtidig er det et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine fø-
lelser og meninger. 

Børns sproglige udvikling i de første leveår har stor betydning for deres fortsatte udvikling af sprog- og læ-
sefærdigheder. Blandt andet har en god talesproglig udvikling i de tidlige år stor betydning for, at barnet 
ikke senere får læsevanskeligheder i skolen. Det er derfor vigtigt, at der foregår en tidlig og målrettet ind-
sats for at udvikle børnenes sprog. 

Læreplanstemaet: Sproglig udvikling 

Sproglig udvikling er et af de seks temaer, som dagtilbuddene arbejder målrettet med i forbindelse med 
den pædagogiske læreplan.  

En god pædagogisk praksis sikrer børnene støtte i udviklingen af deres ordforråd og i at forstå de begreber 
og regler, der gælder for det talte sprog såvel som for brugen af skriftsprog, kropssprog og billedsprog. At 
tilegne sig sprog handler ligeledes om øjenkontakt, turtagning (i samtaler) og om det at have en fælles op-
mærksomhed (med en voksen) på det, der kommunikeres om.  

Sproglig udvikling 

I vores dagtilbud har vi i særlig grad fokus på følgende 3 mål for 
børnenes sproglige udvikling: 

 Vores seneste evaluering har vist, at vi har nået 
vores målsætning…: 

 

Slet 
ikke 

I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

1. At have non-verbale måder at udtrykke sig på  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

  
     

2. Engelskkundskaber for børn som ikke taler engelsk  ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

  
     

3. Dansk Klub – Intro til eller vedligeholdelse af dansk   ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

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

 

GENERELT:  

 

Vi har følgende data i forhold til børn med andre/flere sprog end dansk: 
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ENGELSK Kundskaber: 

Begynder (eller ingen) engelsk: 18  

Noget engelsk: 20 

Godt engelsk: 8 

 

DANSK kundskaber: 

Begynder (eller ingen) dansk: 30 

Noget dansk: 7 

Godt dansk: 10 

 

Andre sprog blandt børnene:  

Catalan, Hindi, Spanish, Swedish, Portuguese, Chinese, Japanese, Italian,  

Bengali, Tamil, Ukraine, Arabic, Finnish (og måske flere). 

 

Vi har meget få børn som kun taler Dansk og Engelsk. 

 

Vores fællessprog på skolen (elever, familier og personale) er engelsk. De fleste af vores børn lever et internationalt 

liv hvor flyt mellem lande ofte er en del af deres livsvilkår. Børnene i børnehaven bliver normalt i en periode fra 6 

mdr. til 3 år. Sjældent i kun 3 mdr. Oftest i 1-2 år.  

I børnehaven prioriterer vi, at vi får udviklet et fællessprog (engelsk) så vi kan fungere sammen. Det er vores erfa-

ring at det er for tidligt at introducere for mange sprog på én gang. Børnene har brug for at kunne udtrykke sig og 

for stå omverdenen på et sprog alle kan være sammen om først. I samskabelse med forældregruppen har vi fundet 

en god løsning på sprogudvikling/vedligeholdelse som er følgende: 

 

Vi taler som udgangspunkt engelsk sammen (både voksne og børn). Hvis et par børn leger/arbejder sammen på de-

res modersmåls-sprog er det ok (indtil andre kommer til – så skifter man naturligt til fællessproget engelsk). Vi ser 

børnene prøve sig frem og naturligt skifte mellem sprog. Vi opfordre forældrene til at vedligeholde deres moders-

målssprog og fredag eftermiddage er der et åbent forum (lokale og personale til rådighed) for forældre der vil lave 

en modermålsgruppe ”Mother Tongue Club” for en børnegruppe. Blandt personalegruppen i børnehaven er der i 

øjeblikket sprog som: Spansk, Tysk, Arabisk, Svensk og ansatte fra Australien, Brasilien, Irland, England, USA, Sve-

rige, Spanien, Tyskland, Afrika, Syrien, Danmark. Nogle af modersmålssprogene blandt børnene findes kun i foræl-

dregruppen. Derfor har vi lavet et samarbejde med forældregruppen.  

 

Vi har siden August, 2017 haft ”Danish Club” hver mandag. Her er børnene inddelt i 3 grupper baseret på niveau af 

danskkundskaber. Børnene hjælpes til et dansk ordforråd, som er relevant for deres univers f.eks. at kunne spørge 

på dansk om nogen vil lege, sige til og fra, bede om hjælp etc. Børnene udfordres alt efter niveau samt til at være 

modige nok til at prøve sig frem på dansk. Vi har konkret besøgt en dansk børnehave og vil også gerne besøge et 

plejehjem. Børnene for mulighed for at afprøve/bruge det danske sprog, når vi er på udflugter i Århus og omegn 

(ca. en gang om måneden). 

 

FB opslag: Vi deler dagligt billeder på FB både fra deltids og fuldtids programmet. Udover at dokumentere hvad vi 

laver og hvordan det går – så er det et kommunikations-holdepunkt for familierne. De bruger det til at understøtte 

sprogudviklingen da barnet kan fortælle på engelsk (for det er oplevet op engelsk) og familien kan sætte egne mo-

dersmåls ord må. Flere af vores familiemedlemmer (for det meste mødrene) kan ikke engelsk og vores FB opslag 

hjælper familien til at have et fælleskab omkring barnets daglige oplevelser. Vi arbejder på at finde en anden plat-

form end Face Book. Dette er skolens ønske grundet hensyn til privatliv/sociale medier. 

 

1. Vi har billedsprog på mange ting samt en aktivitetskalender for børnene (i billeder). Der er billeder hvor 

ting hører til (på væggene), hvor man skal stå eller sidde (på gulvet) og vi taler med alle klasser om at 

bruge kropssprog. Vi viser børn konkret (maden/drikkedunken, badeværelset, tøjet, legetøjet, vennerne 

etc. for at finde ud af behovene). Det samme gør børnene for hinanden. Børnene har en kultur hvor de 
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hjælper hinanden med det der skal ske. Mange gange vil et barn med f.eks. både engelsk og japanske 

sprogkundskaber selv-initieret hjælpe et Japansk barn uden engelskkundskaber. Nogen gange laver vi part-

nerskaber i forhold til sprog ved ikke-engelsktalende nye elever. Det er vores ”normale” måde at fungere 

på. En blanding af billede, krops og verbalt sprog. Børnene har mulighed for at udtrykke sig gennem 

ustruktureret leg samt strukturede idræts/dans og kunstaktiviteter og vi inddrager familien (dagligt i star-

ten) for at sikre os hvordan det går i børnehaven (hvad siger han/hun derhjemme).  

 

2. Engelskkundskaber udvikles bedst i den alder ved deltagelse og inddragelse i dagligdagen. Personalet un-

derviser på en måde hvor de f.eks. sørger for konkret at pege på og gentage et/flere ord og have eleverne 

gentage/udtale det – før historien fortsætter. Nogen gange arbejder en lille gruppe med begynder engelsk 

separat med en voksen. Vi tager ikke elever ud af grupperne for at tilbyde separat engelsk instruktion.  

Børnene det ordforråd der er brugbart og meningsfuldt i deres univers. Sprogudvikling er hele dagen og i 

alle situationer. Vi øver acceptable måder at kommunikere på (dette kan være en udfordring med mange 

kulturer og normer) og børnene viser nysgerrighed på en social/personlig problemstilling versus en døm-

mende tilgang. Lærerne støtter ved at være rollemodeller på hvordan vi kan forstå hinanden ved at være 

undersøgende. 

 

3. Vi har Dansk Klub for alle om mandagen. Det har været en succes og vi dokumentere aktiviteterne, proces-

sen og deltagelsen i billeder på FB opslag hver mandag.  
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Sprogvurderinger 

Et af redskaberne til at tydeliggøre et barns sproglige udvikling er 
sprogvurderingen, som gennemføres første gang, når barnet er om-
kring 3 år. Sprogvurderingen foregår som en leg for barnet med en ef-
terfølgende dialog med forældrene om, hvordan dagtilbud og foræl-
dre sammen kan støtte op om barnets sproglige udvikling fremadret-
tet. 

Sprogvurderingen er et vigtigt redskab til at sikre, at børns sproglige 
udfordringer ikke overses, da den stiller skarpt på de vigtigste dimen-
sioner af barnets sproglige kompetencer, herunder barnets sprogfor-
ståelse og aktive brug af sproget, ordforråd, lydlig forståelse og gene-
relle kommunikative strategier.  

Med viden om barnets og børnegruppers sproglige kompetencer og 
udfordringer kan dagtilbuddet tilrettelægge lige netop de sprogun-
derstøttende aktiviteter, som det enkelte barn og børnegrupper 
måtte have brug for.  

 

Andel af dagtilbuddets 3-årige børn med dansk som modersmål, der ved 
sprogvurderingen blev vurderet til at have behov for…: 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2016 

Dagtilbuddet 

2017 

…en generel indsats -* -* -* 

…en fokuseret indsats -* -* -* 

…en særlig indsats -* -* -* 

Opgjort for perioden 1/1-30/9 2017 

Manglende danskkundskaber er for mange børn med dansk som andetsprog en væsentlig barriere for at 
gennemføre en uddannelse, ligesom det er en barriere for at deltage ligeværdigt på arbejdsmarkedet og i 
det øvrige danske samfund. Derfor er det i Aarhus Kommune besluttet, at sprogvurderer alle børn med 
dansk som andetsprog – både når de er omkring 3 år, og inden de starter i 0. klasse. Dette gøres for at sikre, 
at børnene får den støtte til at lære dansk, som de har brug for. 

Aarhus Kommunes målsætning er, at andelen af børn med dansk som andetsprog, der 
ved sprogscreening ved skolestart vurderes at have tilstrækkelige danskkundskaber, 

skal være over 40 %. 

Andel af dagtilbuddets børn med dansk som andetsprog, der ved en 
sprogscreening før skolestart blev vurderet til at have…: 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2016 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

…et uvæsentligt behov for støtte til at lære dansk -* -* -* 34,1% 

…et særligt behov for støtte til at lære dansk -* -* -* 60,6% 

…behov for basisundervisning i dansk -* -* -* 5,3% 

Kilde: Sprogscreening før skolestart. 

NATUR OG MILJØ 

Børns kompetencer inden for natur og naturfænomener bliver udviklet gennem aktiv involvering i naturen. 

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturen 

giver æstetiske oplevelser, erfaring med naturkræfter og motorisk træning, som vil være med til at styrke 

børnenes evne til at systematisere og kategorisere deres omverden.  

0  
3-årige børn med dansk som moders-
mål der er blevet sprogvurderet i dag-
tilbuddet i 2017 

 Opgjort for perioden 1/1-30/9 2017 

0  
børn med dansk som andetsprog er 
blevet sprogscreenet før skolestart i 
2017 

 Opgjort for perioden 1/1-30/9 2017 
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Læreplanstema: Natur og naturfænomener 

Læreplanstemaet natur og naturfænomener beskæftiger sig både med børnenes fysiske møde med naturen 
og læring om naturen og dens fænomener. I mødet med naturen får børnene blandt andet mulighed for at 
udvikle deres krop og sanser, samtidig med at deres nysgerrighed og de lærer nyt om dyr, planter, årstider 
og før-matematiske begreber som størrelse, vægt, form, længde m.v. 

Natur og naturfænomener 

I vores dagtilbud har vi i særlig grad fokus på følgende 3 mål for 
børnenes udvikling i forhold til natur og naturfænomener: 

 Vores seneste evaluering har vist, at vi har nået 
vores målsætning…: 

 

Slet 
ikke 

I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

1. Udendørs læringsrum  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

  
     

2. At børnene er nysgerrige på naturen og at naturen bliver inddra-
get i aktiviteter  

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

  
     

3. At børnene i deres univers er bevidste om miljø og hvordan vi 
passer på naturen.  

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Vi baserer vores vurdering på følgende konkrete tegn i forhold til børnenes viden om natur og naturfænomener: 

1. Vi har anskaffet flytbare borde og stole, så planlagte aktiviteter kan foregå udendørs og børnene viser glæde ved at 

være ude. De syntes roligere (sansestimulerende?). Vi startede i efteråret med at anlægge små haver foran bygningen 

og har et område klart til have-anlæggelse til foråret/sommeren bagved bygningen. Børnene øver sig med de nyind-

købte skovle og haveredslaber. Vi mangler jord til området og må vente på foråret for at arbejde videre her. Vi har 

ansat en pædagog som også er uddannet biolog. Han har haft indflydelse på hvordan vi tænker naturen og det uden-

dørs ind i vores praksis. Vi afholder to årlige forældredeltagende events udendørs (efterår og forår). Vi afholder uden-

dørs møder når det er muligt.  

2. Børnene kan få svar på deres spørgsmål (eller vi kan finde det sammen) når vi er ude – fordi personalet selv er blevet 

mere bevidste om omgivelser og livet der. Vi laver ”habitats” til de dyr/insekter vi møder. Børnene samler uopfordret 

ting og sager og vi identificere det sammen, når vi kommer tilbage til skolen. Personalet er rollemodeller i IBs ”Inqury 

based” tilgang til læring. Den undersøgende og eksperimenterende tilgang. Børnene er selv med til at lave haver, pas-

ser planter indendørs og har undervisnings temaer omkring Nature/Environment i klasserne. Deres begejstring over 

planteprojekter der lykkes, når de har lavet mad af de ting de har plantet og vil have alle skal smage det (krydderurter i 

foråret).  

3. Dette er i nogen grad iværksat og vedligeholdt men på lavt niveau. Børnene hjælper med at holde inde og udendørs 

miljøet rent og genbruger papir. Vi har stadig at iværksætte følgende: Affalds-sortering, Compost (adresserer madspild 

og skrald), viden om plastik og hvad det gør ved miljøet, energibevidsthed (lys og varme). Børnene er ikke i øjeblikket 

en del af at leve på en miljøbevidst måde i skoledagen. Vi skal tale om hvad der er giftigt og hvad der er godt. Hvordan 

mennesker/natur er afhængige af hinanden samt hvilke naturfænomener er i deres verden (lande-specifikt), vejret og 

naturen specifikt for ”host country” (Danmark). 

 

 

KULTUR OG KREATIVITET 

Kunst og kultur appellerer til forskellige sanser hos børn, ligesom den kan stimulere læringsprocesser ved at 
pirre børns fantasi og nysgerrighed. Kunst og kultur rummer alternative måder at tænke og være sammen 
på. Ved at inddrage kunst- og kulturaktiviteter i dagtilbud kan der således opstå muligheder for fælles ople-
velser og aktiviteter, der appellerer til nye sider af børnene. 
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Læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier 

Læreplanstemaet kulturelle udtryksformer og værdier omhandler både mødet med kultur i kreativ forstand 
- i form af kunst, musik, teater - og om mødet med egen og andres kultur og traditioner. Det handler om 
børnenes begyndende forståelse for den verden, de lever i, dens mange forskellige kulturer, traditioner og 
etiske og moralske kodeks.  

Kulturelle udtryksformer og værdier 

I vores dagtilbud har vi i særlig grad fokus på følgende 3 mål for 
børnenes læring om kulturelle udtryksformer og værdier: 

 Vores seneste evaluering har vist, at vi har nået 
vores målsætning…: 

 

Slet 
ikke 

I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

1. Formidling af egen kultur til andre   ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

  
     

2. Forståelse for andres kultur   ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

  
     

3. Forståelse for værtslandes kultur (Danmark)  ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

Vi baserer vores vurdering på følgende konkrete tegn i forhold til børnenes viden om kulturelle udtryksformer og værdier: 

1. Børnene skiftes til at forberede og fortælle om sig selv, sin mad, påklædning, oplevelser, familie og kulturelle/religiøse 

traditioner. De fortæller hvad der anses for ”normalt” i deres kultur/land, hvad de savner og hvilke lege/danse de kan 

lære andre børn. Forældrene deltager ofte i undervisningen omkring lande/kulturer. Børnene finder det personligt 

vedkommende når forældrene deltager (underviser). Personalet deler ligeledes omkring sig selv og deres internatio-

nale verden. 

2. Børnene lærer at være nysgerrige, ikke dømmende, åbne for at lære nye lege eller måder at gøre ting på. De øver sig i 

at lytte samt ikke at dømme andre på hvad de gør og syntes. Vi vægter at andre måder at føre liv på kan være anderle-

des og inspirerende versus at måle på om det er godt eller dårligt. 

Vi har i løbet af skoleåret dage  ”International Dress Up Day” hvor børnene har traditionelt/kulturelt betonet beklæd-

ning på. Vi har flere events (Winter Performance Arts Event) hvor familierne bringer retter og snacks fra forskellige 

lande og vi deler maden på fællesbordet med børnene samt taler om hvad de enkelte retter er og hvor de er fra. Vi 

fejrer Diwali, Chineese New Year, Halloween mm. når forældrene ønsker det og er en del af processen. Vi har et sted 

hvor Muslimske medarbejdere kan bede uforstyrret i løbet af dagen.  

3. Det er en del af IB organisationens krav at skolen gør en indsats for at børnene får forståelse for værtslandets kultur, 

traditioner, love, sociale omgangsmåder etc. I børnehaven fejrer vi Fastelavn, Påske, Jul på en ikke-religiøs måde. Vi 

fortæller generelt om Danmarks historiske mærkedage i forhold til hellig og fridage samt om danske værdier og love 

(bla. at det ikke er lovligt for nogen at slå hinanden). Vi taler og øver trafikregler, hvornår man siger ”hej”, ”nej-tak-ja-

tak”, hvilken mad vi spiser hvornår og hvorfor, hvordan vi opfører os omkring et måltid, at børn skal være selvhjulpne 

og bliver inddraget og hørt. Hvordan vi gør tingene på demokratisk vis. De ældre børn (4-5 år) lærer at ”stemme” på 

noget og forældrekredsen informeres om skolens demokratiske processer og råd. Hvorfor vi har levende lys selvom 

det ikke er en fødselsdag, at bruge cykler, hvornår vi bruger flag, tøjvalg ved sociale events (f.eks. festtøj og rød løber 

ved vores Winter Performance, sportstøj ved Motionsdag og tøj der passer til vejret. Forventet opførsel på f.eks. bibli-

otek, på bussen til en fødselsdag osv.osv. 

 

 

 

UDSÆTTELSE AF SKOLESTART 

Børn starter som udgangspunkt i skole det kalenderår, hvor de fylder seks år. Et barns skolegang kan dog 
udsættes, når det er begrundet i barnets generelle udvikling. Beslutningen herom træffes af skolelederen 
på barnets skole på baggrund af en anmodning fra barnets forældre.  

 Dagtilbuddet Dagtilbuddet Dagtilbuddet Kommunen 
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2015 2016 2017 2017 

Antal skoleudsatte børn 5,3% 0,0% 3,3% 9,6% 

Kilde: Børn og Unges administrative systemer 
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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” 

 

BEVÆGELSE OG SUNDE VANER 

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. Dagtilbuddenes arbejde med børnenes krop og 
bevægelse er blandt andet beskrevet i deres pædagogiske læreplan. 

Læreplanstemaet: Krop og bevægelse 

Motoriske og sansemotoriske kompetencer og kropsbevidsthed er et vigtigt fundament for børns generelle 
udvikling og selvforståelse. Børn, der er fysisk aktive, bliver fortrolige med deres krop, og udvikler lyst til at 
lege, bruge kroppen og bevæge sig. Som en effekt af bevægelse og kropskendskab udvikles barnets selvtil-
lid og sociale kompetencer, og barnet får mere overskud til at lære. 

Krop og bevægelse 

I vores dagtilbud har vi i særlig grad fokus på følgende 3 mål for 
børnenes udvikling i forhold til krop og bevægelse: 

 Vores seneste evaluering har vist, at vi har nået 
vores målsætning…: 

 

Slet 
ikke 

I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

1. Ernæring og sundhed / Sund mad i børnehaven  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

  
     

2. Tandpleje  ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

  
     

3. Kropsligt samvær / Respekt for grænser børnene imellem  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

Vi baserer vores vurdering på følgende konkrete tegn i forhold til børnenes viden om og brug af krop og bevægelse: 

1. Børnenes energiniveau og humør påvirkes af den mad de har med til dagen. Vi understreger vigtigheden af at huske at 

drikke vand og de har altid tilgang til deres vandflasker, samt har dem med på ture. Børnene spørger eller taler ved 

frokostbordet om hvad de forskellige ting i madkassen gør godt for kroppen. Børnene er ok med at slik/chokolade skal 

blive i tasken og er til hjemme-brug. Forældrene respekterer i større grad de nye ”Nutrition Guidelines” for børneha-

ven og vi ser kreative sunde fødselsdags snacks og sundere mad/snack kasser. Børnene er med til at bage og lave mad i 

madklubberne eller til Fredagsmad. Vi ser stadig sukkerholdige madvarer i madkasserne og vejleder gerne forældrene. 

Vi har to ansatte med dietest uddannelse, som ofte bliver opsøgt med spørgsmål fra forældre og ansatte.  

2. Tandplejen var i november, 2017 i børnehaven med et oplæg samt forældremøde. Det er blevet modtaget med inte-

resse. Vi ser stadig børn som ikke har god tandpleje. Sidste år havde en af klasserne tandpleje på skemaet, hvor det var 

en del af dagen at de sammen øvede sig i tandbørstning/pleje. Børnene var glade for aktiviteten og vi kunne udvide til 

resten af børnehaven dette år. Vi læser historier og taler om tandpleje med børnene. 

3. Der kan være kulturelle forskelle på hvordan vi kropsligt er sammen. Nogen giver kindkys, nogen knus, nogen kan lide 

at holde i hånd, sidde/ligge tæt, holde om eller sidde på. Samme med disse behov/forventninger skal vi forholde os til 
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hvad der er passende som professionelle i en institution, samt alle børn og voksnes grænser. Når der opstår situatio-

ner hvor et barn føler sig afvist af et andet barn/voksen som har brug for at sætte grænser, så tager vi os tid til at tale 

om og forstå situationen sammen. Børn må gerne sige fra – og det gør de også. Nogen børn skal have hjælp til at sige 

fra på en passende måde (i stedet for at skubbe/slå eller råbe). Nogen børn skal have hjælp til at forstå – at det er ok 

at sige stop og sætte grænser. Børnene henter en voksen hvis det ikke lykke. Børns ”Nej-tak” skal respekteres børn og 

voksne imellem. Personalet er i August blevet informeret omkring ”Respekt for Grænser” og vi spørger f.eks. børn om 

de har brug for et knus, før vi giver det. Børn vil gerne være fysisk tætte på voksne når de starter i børnehaven. De har 

brug for at føle sig trygge og forbundet. Det sørger vi for der er plads til, samt sørger for at de er tæt på mentor-venner 

eller grupper, måske et andet barn med samme sprog. Den fysiske tæthed virker betryggende hvis man ikke kan spro-

get og alt er nyt. Vi gør meget ud af at have ”Home-rooms”, kendte grupper, kendte personale ansigter dagen igen-

nem, adgang til kontor og leder og at barnet har et tilhørsforhold og nærværd med bestemte voksne fra starten og 

gennem hele deres til i børnehaven.  

Mange gange mister børnene venner, når de flytter videre. Der bruger vi tit ”Skype” for at besøge hinanden og være 

tættere på hinanden. En af de afrejste venner på stor skærm kan besøge klasseværelse og de efterladte og det afhjæl-

per savnet hos begge parter.  

Det hjælper børnene at leve med afstandene mellem os. 

 

 

Over- og undervægt blandt børnene 

Over- og undervægt i barndommen kan have en negativ indvirkning på børns og unges sundhed og trivsel. 
Nyere dansk forskning viser bandt andet, at en stor vægtøgning i barnets første måned af livet giver forhø-
jet risiko for fedme senere i livet. Tilsvarende kan undervægt hos spædbørn være tegn på en underliggende 
mangel på trivsel. Det er derfor vigtigt, at der allerede tidligt i barnets opvækst er opmærksomhed på, om 
der er en bekymrende udvikling i barnets vægt. 

Aarhus Kommunes målsætning er, at højst 5 % af de 10 mdr. gamle spædbørn må 
være undervægtige, og højst 15 % må være overvægtige 

 

Andel af dagtilbuddets børn, der i en alder af 10. mdr., var... 
Overvægtige Undervægtige 

- * - * 

Kilde: Sundhedsplejens indberetning i TMSund 

Overvægt kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for børnene i form af tidlige livsstilssyg-
domme. Herudover kan overvægt resultere i mobning, social isolation og manglende selvværd, hvilket gør 
det er vigtigt med en vedvarende opmærksomhed hos de voksne, der omgås børnene. 
 

Aarhus Kommunes målsætning er, at andelen af overvægtige børn i 0. klasse skal være 
under 15 %. 

Andel børn fra dagtilbuddet, som var overvægtige (ved start) i 0. 
klasse 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2016 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

Andel overvægtige drenge 0,0% 11,1% 16,7% 8,2% 

Andel overvægtige piger -* -* 0,0% 12,7% 

Kilde: Sundhedsplejens indberetning i TMSund 
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SUNDE TÆNDER 

Allerede i barnets første leveår tilbydes forældre vejledning til tandbørstning og pleje af barnets tænder, og 
når barnet fylder 3 år, påbegyndes de årlige tandeftersyn med forebyggende planer ud fra det enkelte 
barns behov.  

Aarhus Kommunes målsætning er, at andelen af 3-årige uden fyldninger i tænderne 
skal være over 95 %. 

Andel børn fra dagtilbuddet, uden fyldninger i tænderne… 
Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2016 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

…ved 3 år 100,0% -* -* 96,5% 

…ved 5 år 85,0% 56,3% 60,0% 87,2% 

Kilde: Tandplejen   
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FÆLLESSKABER 

Alle børn og unge skal føle sig inkluderede, værdsat og anerkendt. At være en del af og deltage i fællesska-
ber er en vigtig faktor i børns liv. Det er derfor vigtigt, at børnene får lov til at møde og indgå i forskellige 
fællesskaber, hvor de kan lærer 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, holdninger 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 de-
res medmennesker og begår sig i forskellighed og mangfoldighed. De deltager aktivt i samfun-
det som demokratiske medborgere og er bevidste om deres medansvar for det samfund, de 
lever i.”  

 

BØRNENES SOCIALE KOMPETENCER 

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 relatio-
ner er en forudsætning for børns trivsel og udvikling, og anerkendelse fra andre er en forudsætning for bar-
nets eksistens som socialt individ.  

Læreplanstema: Sociale kompetencer 

Børn øver sig i sociale kompetencer, når de kommunikerer og færdes i et samspil med andre, og de øger 
hele tiden deres evner til at samarbejde, lege og håndtere de sociale spilleregler. Ved at indgå i venskaber 
og gruppefællesskaber lærer børn at give og få omsorg og respekt, og de opnår færdigheder i forhold til at 
forhandle og argumentere.  

Sociale kompetencer 

I vores dagtilbud har vi i særlig grad fokus på følgende 3 mål for 
børnenes udvikling af sociale kompetencer: 

 Vores seneste evaluering har vist, at vi har nået 
vores målsætning…: 

 

Slet 
ikke 

I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

1. At have opmærksomhed på hinanden og sig selv.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

  
     

2. At bidrage i legen, opgaven og værdien i af give  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

  
     

3. Hvordan man får det man gerne vil have på en god måde  ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

Vi baserer vores vurdering på følgende konkrete tegn i forhold til børnenes udvikling af sociale kompetencer: 
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1. Vi har næste aldrig børn der fysisk kommer op at slås eller nogen der bevidst påføre skade på andre. Vi har meget få 

uheld eller børn som græder over sociale interaktioner i løbet af dagen. Børnene forsøger ofte at løse problemet, 

hente en voksen eller en voksen har allerede set at det er ved at gå i hårdknude. Børnene får hjælp til at øve sig i kon-

flikthåndtering ved f.eks. at undersøge hvad det er de begge (eller flere) gerne vil, sætte sig ned og aftale hvordan det 

evt. kunne lade sig gøre. Børnene bliver guided til at løse det af en voksen versus den voksne som dommer. Børnene 

bliver ofte spurgt ”What does this do to your friend (group, setting, situation)” for at pause of reflekterer eller ”What 

happens when you do this…” og ”What could you do different” eller ”what do you think he/she want to do or need” 

hvor vi så hjælper med at finde løsninger. Børnene lærer at opmærksomheden er at stoppe og observere til sine omgi-

velser. Vi bruger tid på at børnene får beskrevet ”What does this do to me” og mærket efter hvordan de har det med 

situationen, løsningen. I et mulitkulturelt rum er det vigtigt at første skridt før handling er en forståelse for hvad der 

sker med andre og sig selv. 

2. Selvværd kommer også af at føle man har værdi i andres liv og fællesskaber. Børnene bidrager med praktiske gøremål 

(rydde op, vise hvordan man gør, hjælpe nogen med noget, dele og fordele, trøste og finde på leg og løsninger). De 

voksne iscenesætter muligheder for dette, motivere til handling og italesætter de gode handlinger ” I see Elena is help-

ing David with the blocks – thank you Elena” eller ” Ashwin, can you be a helpful friend and walk our new student to 

the Art Room?” eller ”We need to help eachother clean up this room – who will do what?” eller “ Thank you, Alba for 

sharing your crayons”. IB har en række værdier i form af “Learner Profile” og ”Attitudes” beskrevet I vores IB Lære-

plan, som handler om at lave fællesskaber ved at være på en bestemt made. Det handler også om at tænke ud over sig 

selv og egen verden (International-mindedness). I år har vi et fælles børnehaveprojekt som hedder ”Operation Sho-

ebox” hvor børnene/familierne fylder en skotøjsæske med ting til en bestemt aldersgruppe (pige eller dreng) og vi 

donerer æskerne i December.  

Børnene øver de sætninger der skal til for at være anderkendende overfor hinanden (også ved at kopiere den måde de 

hører personalet tale på) f.eks. hvad man konkret kan sige til motionsløbet for at opmuntre nogen – for at nogen tør at 

prøve noget eller hvad man siger konkret – når man vil anderkende at nogen har gjort det godt ” Well done, good 

work, you can do it, I believe in you, good attempt, try again, bravo, better luck next time, that made me happy, you 

did it, you are brave + 100 andre måder at anderkende andres værdi og bidrag dagligt. 

3. Børnene beder om hjælp og ting og bliver bedre til at forstå forskellen på at tage eller få, at give ordre eller invitere til 

aktivitet. De får hjælp til det nødvendige ordforråd i forhold til at få behov opfyldt. De får hjælp til alternative måder 

man kan få sine behov opfyldt (typiske behov som et bestemt stykke legetøj, at prøve noget, at være en rolle, at be-

stemme i legen, mad/drikke, nærværd, trøst, opmærksomhed eller ro/larm). I øjeblikket fylder det meget at få op-

mærksomhed fra voksne og at afbryde andre/skubbe andre væk for at få den. Det er noget vi må dele – også opmærk-

somheden og børnene lærer at det er ikke er den der råber højest som får opmærksomhed. Nærværende opmærk-

somhed (og hvordan det ser ud) er et gennemgående tema i vores focus inden for sociale kompetencer.  
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BAGGRUNDSOPLYSNINGER 
Ydelser, organisering og ressourcer 

  



 

 
20 

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 bekym-

ring, 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, retti-
dig indsats allerede ved de første små tegn på mistrivsel. Forebyggelsen skal være sammenhængende og 
helhedsorienteret på tværs af alder og problemstillinger, og indsatserne skal rettes mod den enkelte, fæl-
lesskabet og rammerne omkring børnenes opvækst.  

Af konkrete indsatser, vi har sat i værk i dagtilbuddet for at sikre tidlig og rettidig indsats, vil vi gerne fremhæve følgende: 

Vi sender bekymringer (underretninger), når vi mener et barn/familie har brug for den grad af hælp. 

Vi oversætter materialer omkring familie service og muligheder i Århus Kommune samt deler denne information på opslagstav-

ler, online og i kopi-form. Vi inviterer Tandplejen og Sundhedsplejen til skolebesøg, hvor forældregruppen deltager.  

På foranledning af personaleopfordring (eller forældreopfordring) afholder vi inden for en uge (eller akut dagen derpå) fælles-

møder hvor leder, ansatte og familen inviteres. 

Vi forsøger at få service via PPR i form af psykolog, tale/høre, andre samarbejdspartnere i spil i forhold til barnets behov. 

Forældrene bruger af og til vores møderum til at planlægge events og vi er ligeledes opmærksomme på forædrenes trivsel, især i 

de første 6 mdr. i DK. Vi forbinder dem til ”Spouse-communities” og andre internationale grupper eller sprogcentre i Århus Kom-

mune. Børnene er afhængige af forældrenes trivsel i DK. Nogle mødre taler ikke hverkan dansk eller engelsk og bliver måske 

ensomme eller deprimerede/indelukkede i et andet land. En del af vores ”community” focus er for at sikre trivsel for barnet. 

De børn der har brug for special-pædagogisk støtte, har fået det anderkendt ved Århus Kommune. Vi har 3 personer til at støtte 

børn med specielle behov. Vi har ligeledes indrettet en del af børnehaven hvor man kan være/lege/arbejde på en anden måde 

(special rum uden distraktioner og med materialer udviklet specielt og personligt til de elever der har brug for det). Målet er at 

elever er integreret så meget som muligt (so meget som godt for dem) i grupperne og fællesaktiviteterne.  

Vi får konsulentbistand til hørehæmmet elev samt pædagogisk konsulentbistand til elever med specielle behov. 

Vi har som mål at kompetence udvikle personale gruppen i forhold til inklusion af børn med specielle behov / 2018.  

 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 



 

 
21 

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 

Trivselsmøder 0-2 år ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Konsultativt forum ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Basisteam ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Familiegrupper ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Tværfaglig enhed ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Sundhedsplejen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Samarbejde med forældrene ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Samarbejde med skolen ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Kompetenceudvikling i medarbejdergruppen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Viden fra dataindsamlinger (fx Status- og udviklingsmateria-
let, sprogvurderingen, TRAS m.v.) 

☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Egne materialer og observationer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Andet:  

 
Når vi skriver ”I nogen grad” ved Konsultativt Forum, netværksmøder, er det fordi, at vi forsøger at få flere møder op at stå og 
service iværksat – end har været muligt fra Århus Kommune side. 
 
 
 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

TRIVSEL OG FÆLLESSKABER 

Trivsel er fundamentalt for, om man har lyst til at lære og være en del af fællesskabet, og det at blive aner-
kendt 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: 

Som beskrevet herover under ”fællesskaber”. 

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 
’meget tilfredse’ med dagtilbuddets indsats for at.…: 

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

…at skabe et godt fællesskab i dagtilbuddet - - 95,0% 85,6% 

…styrke deres barns trivsel i dagtilbuddet - - 95,0% 86,6% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

Gentagne alvorlige drillerier (mobning) er desværre noget, som flere børn stifter bekendtskab med i løbet 
af deres opvækst. Forskning viser imidlertid, at jo før man sætter ind overfor drillerierne, jo mindre bliver 
de personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Det er derfor vigtigt allerede i dagtilbud at være op-
mærksom på, om der er ved at udvikle sig sociale normer og relationer, som kan tyde på mobning. 

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 
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…forebygge og begrænse gentagne drillerier mellem børnene - 82,1% 84,2% 78,3% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

 

INKLUSION – BØRN MED SÆRLIGE BEHOV 

Alle børn skal have mulighed for at lære, lege og udvikle sig i deres dagtilbud. Det er derfor vigtigt, at der i 
tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis tages højde for de enkelte børns forudsætninger og særlige 
behov, således at alle sikres adgang til dagtilbuddets fællesskaber. 

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 udvik-
ler sig, når den enkelte gavner fællesskabet, og når fællesskabet gavner den enkelte’. Med dette afsæt føl-
ger 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 børn med særlige behov på følgende måde: 

Ved tidlig opsporing, inkludere familien og ansatte, søge om støtte resourcer, udvikle handleplaner, tage data på udvikling, have 

opfølgningsmøder, modificere aktiviteter. Elever og ansatte har lært basis tegnsprog, vi får støtte a special-pædagogiske teams. 

En personale kompetence-udviklingsplan er under udarbejdelse. Se envidere  under ”Konkrete tiltag” beskrevet herover.  

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

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, 

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

gerne fremhæve følgende: 

IB Programmet i sig selv vægter et helhedssyn i forhold til fysisk, mentalt, personligt og social udvikling. Det er inkluderet i de 

fastlagte ”Units of Inquiry” / Temaer som vi årligt arbejder med f.eks:  

”How we express ourselves”, “Who we are”, “Where we are in place and time”, “How we organize ourselves”, “Sharing the 

Planet”, “How the world works”.  

Personalet tilrettelægger disse bredt besrkivende temaer efter børnenes niveau og hvor de er I deres viden/erfaring indtil vi-

dere. Der er ikke noget bestemt lærebogsmateriale fra IB. Personalet laver selv materialerne og aktiviteterne, så de er personligt 

afstemt efter gruppen og behovene.  

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN 

At arbejde med et helhedssyn i forhold til børnenes trivsel, læring og udvikling er et grundprincip i ram-
merne for dagtilbuddenes pædagogiske læreplan. I den skal dagtilbuddene beskrive deres pædagogiske 
praksis og metodevalg i forhold til seks udvalgte læreplanstemaer, der stiller skarpt på såvel kognitive som 
ikke-kognitive kompetencer. De seks læreplanstemaer er: 1) Alsidig personlig udvikling, 2) Sociale kompe-
tencer, 3) Sproglig udvikling, 4) Krop og bevægelse, 5) Natur og naturfænomener og 6) Kulturelle udtryksfor-
mer og værdier.  

Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. 
Det betyder blandt andet, at der ikke nødvendigvis er behov for at sætte lige stort fokus på alle seks lære-
planstemaer hele tiden, men det betyder også, at det er vigtigt, at der løbende følges på de behov, der er til 
stede i børnegruppen. Af samme grund stilles der i dagtilbudsloven krav om, at der foretages en evaluering 
af den pædagogiske læreplan mindst hvert andet år. 
 

 (måned og år) 

Den seneste evaluering af dagtilbuddets pædagogiske læreplan blev gennemført Dec. 2016 
Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 
I vores dagtilbud har vi i det forgangne år haft fokus på føl-
gende læreplanstemaer:   

Slet ikke I mindre 
grad 

I nogen 
grad 

I høj grad I meget 
høj grad 

Alsidig personlig udvikling ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Sociale kompetencer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Sproglig udvikling ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Krop og bevægelse ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Natur og naturfænomener ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kulturelle udtryksformer og værdier ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

Af konkrete indsatser, som vi har sat i værk i forhold til arbejdet med de seks læreplanstemaer, vil vi gerne fremhæve føl-
gende tre: 

Naturen som læringsrum 
Danish Club and Mother Tongue Club 
Special Needs Curriculum, Support and Space 
 

Klik eller tryk her for at skrive tekst. 
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Klik eller tryk her for at skrive tekst. 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

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 personlig kompetencer (fx nysgerrighed, ihær-
dighed og selvstændighed) - 94,1% 90,0%  85,5% 

…styrke deres barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse 
for andre og hjælpsomhed) 

92,3% 94,3% 100,0% 87,1% 

…styrke deres barns sproglige udvikling - 85,3% 100,0% 83,1% 

…styrke deres barns fysiske og motoriske udvikling - 85,7% 85,0% 85,9% 

…sikre at deres barn oplever naturen - - 80,0% 75,2% 

…styrke deres barns kreativitet og fantasi 92,3% 91,4% 100,0% 85,1% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

 

BØRNEMILJØ OG LÆRINGSRUM 

Jævnfør dagtilbudsloven skal børn i dagtilbud have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer 
deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Når børnemiljøet vurderes skal det ske i et børneperspektiv un-
der hensynstagen til børnenes alder og modenhed, og børnenes oplevelser af deres børnemiljø skal så vidt 
muligt inddrages.  

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: Vi indretter hver August børnehavens rum efter gruppernes behov.  

 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

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 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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Andet: Børn/voksen-normeringen i år har været følgende: 3 årige: 1 voksen pr. 6 børn, 4 årige: 1 voksen pr. 8 børn, 5 årige: 1 
voksen pr. 10 børn. Vi har desuden 2 cirkulerende praktikanter samt leder til aflastning. (medtalt er ikke 3 støttepædagoger). 

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: Vi har i 2017/18 et fællesmål der hedder ”Environment” som dækker over alt fra oprydning til rengøring. Det er et emne 
som er et fast punkt på alle møder. Vi ønsker børnene oplever et rent, organizeret miljø. Det giver sundhed, ro og overskuelig-
hed i hverdagen. 

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 

… oplever børnene at have medindflydelse i hverdagen (de er fx med 
til at vælge aktiviteter (ude og inde) og indrette legeområder) 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

… 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 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

… gør vi brug af børnepaneler, børneinterviews o.l. til at inddrage bør-
nenes perspektiv i forhold til forskellige emner, aktiviteter o.l. i dagtil-
buddet. 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Andet: Børnene vælger selv hvilke ”Clubs” de vil være med i om eftermiddagen. Clubs skifter hvert kvartal for at tilbyde børnene 
mange mulige interesser/aktiviteter baseret på deres og familiernes ønsker. 
IB programmet foreskriver at børnene SKAL have indflydelse på aktiviteten og retningen, samt at vi skal tage udgangspunkt i 
barnets nysgerrighed, interesser, niveau, motivation or drivkraft.  

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

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

Dagtilbuddet 

2013 

Dagtilbuddet 

2015 

Dagtilbuddet 

2017 

Kommunen 

2017 

… at styrke deres barns lyst til at lære 100,0% 88,6% 95,0% 85,3% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 
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LIGESTILLING 

Med Udvalget for Mangfoldighed og Ligestillings byrådsvedtagne handleplan for ligestilling og mangfoldig-
hed 2015-2016 blev det besluttet at rette et særligt fokus på køn i arbejdet med børn og unge. Dette med 
henblik på at styrke lige muligheder for børn af begge køn i Aarhus Kommunes dagtilbud, institutioner, sko-
ler og fritidstilbud  

Formålet er blandt andet at rette en opmærksomhed på de forskellige forventninger, der kan være til piger 
og drenge, samt stille skarpt på de forskelle, der kan være i drenges og pigers udvikling med henblik på at 
skabe det bedst mulige grundlag for, at begge køn kan trives, udvikle sig og lære mest muligt.  

I vores dagtilbud arbejder vi med ligestilling i vores pædagogiske praksis på følgende måde: 

Vi har i øjeblikket 14 ansatte i børnehaven, hvoraf de 4 er mandlige ansatte samt en mandlig vikar. Vi mener det er vigtigt at 
begge køn er repræsenteret og søger mod en ligevægt. Vi har i personalegruppen ofte reflektioner på kulturelle forventninger til 
hvad der forventes af piger og drenge. Vi søger mod at lade børnene udforske livet som de har brug for uden at sætte dem i no-
gen bås i forhold til et bestemt køn. Når vi har ligeværdige stillingsansøgninger til jobopslag, søger vi at have begge køn repræ-
senteret i personalegruppen. Vi har åbne samtaler med forældrene, hvis de udtrykker bekymring i forhold til at deres barn bliver 
hjulpet af et bestemt køn. Vi står fast på at alle ansatte kan hjælpe alle børn og har ikke oplevet at det er et problem. Forældre-
gruppen har givet udtryk for at det er vigtigt for dem, at deres børn møder både mandlige og kvindelige ansatte.  

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: 

Et styrket og større forældreråd i 2017 med fastsatte møder hver anden måned, fastsatte familiemøder (elevtrivsel), fastsatte 

ugentlige lærer/admin møder. Ugentlige klasseteams-møder, månedlige møder med IB Program ansvarlig. Børnehave repræsen-

tanter i samarbejdsudvalg og bestyrelse (ansatte) samt udvidet samarbejde mellem børjehave forældre-råd og skole forældre-

råd (kontaktperson). Inddragelse af forældreråds/bestyrelses rep. ved ansættelser.  

IB ånden er gennemgående i forhold til samskabelse. F.eks. er der fra forældrekredsen og personalegruppen et stort behov for 

at børnehaven og skolen får et udvidet sikkerheds-system (overvågning, sikkerhedscheck, hegn, låse, alarmsystemer osv.). Det 

rækker ud over hvad der normalt vil være brug for (i forhold til reeele risiko i DK), men vi må tage udgangspunkt i vores commu-
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nity´s behov.  Bestyrelsesmedlemmerne har i Nov. 02 fået kunsulentbistand fra IB organisationen omkring samskabelse or rol-

ler/opgaver. Børnehaven og Skolen er i samskabelse med Århus Kommune i forhold til at leve op til dansk lovgivning omkring 

virket samt omkring løsningen af nye opgavetyper sammen. 

 

 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 

Samarbejde mellem dagtilbud og forældre har afgørende betydning for børnenes læring og udvikling. 
Forskning viser blandt andet, at et de parametre, der kendetegner gode dagtilbud, netop er inddragelsen af 
forældrene i børnenes læring - og i særlig grad den vejledning, som dagtilbuddene giver forældrene i for-
hold til at understøtte børnenes læring 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 92,3% 85,7% 95,0% 83,8% 

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. 

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 
- - 80,0% 62,1% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

Forældrenes oplevelse af dagtilbuddet er ofte tæt forbundet med den måde, de bliver mødt på, når de afle-
verer og henter deres barn. 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 
- - 90,0% 74,4% 

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

der er behov for det 
- - 80,0% 82,3% 

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 for-
ældrene i forhold til at understøtte børnenes 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 fra det pædagogiske personale.  
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I vores dagtilbud arbejder vi med forældrevejledning på følgende måde: 

Inden start i børnehaven modtager familien en ”start-pakke” med introduktion af de voksne i klassen samt information omkring 

praktiske ting og start-processen (som vi har en generel plan for men modificerer i forhold til barnets behov).  

Den daglige kontakt når barnets afleveres og hentes (forældrene skal tage kontakt til en medarbejder hver gang der afleve-

res/hentes). Der er altid en personlig overlevering to gange om dagen.  

Check in/out Board hvor der er plads til personlige beskeder til/fra hjemmet (hvor længe de har sovet, hvad de mangler etc.) 

Hvis der har været en hændelse (afhængig af grad/type), så konkaktes forældrene øjeblikkeligt eller samme dag direkte af den 

ansatte som havde oplevelsen med barnet/hændelsen. Det bliver desuden registreret skriftligt på kontoret af samme medarbej-

der. Bekymringer eller den gode historie bliver ligeledes delt så snart de opstår. Personalet deler gerne i forhold til startegier 

omkring dannelse, opdragelse, læring, ernæring, servicebehov (fra hvor man køber vintertøj til hvor man går til svømning). De 

har en udvidet rolle som vejledere til internationale familer og deres behov. 

Vi deler information online samt i kopi form. For nylig omkring posetive strategier til at håndtere ”meltdowns” og hvordan man 

identificere hvad det handler om og hvordan det kan forebygges. Hvordan børneopdragelse kan være foregå uden fysisk afstraf-

felse eller trusler osv. Vi deler information omkring ”Bullying” / Mobning. Hvad det er, hvordan det forebygges.  

Vi inviterer til oplæg og forældreinteraktion med Tandplejen og Sundhedsplejen 

Vi tilbyder årlige kurser i at bruge vores kommunikations-system ”Managebac” samt informationsafterner omkring IB 

Vi har forældremøder/klassemøder og børnehaveleders dør er altid åben. Forældrene opfordres til at komme med input og dele 

bekymringer. Vi opsøger også forældre i tilfælde, hvor vi tror der er noget på spil.  

Vi beskriver klart vores forventlinger til forældre i forhold til sikkerhed (inde og ude), respekt for tider og brug af områder, reg-

ler/lov i DK og i børnehaven, kommunikationskanaler, beslutningsprocesser og systemer samt hvordan de kan støtte deres børns 

liv i børnehaven. Vi sætter grænser når nødvendigt for at sikre et positivt, konsturktivt og repsektfuldt miljø for alle.  

Lærererne sender månedlige nyhedsbreve med opsummering over læring og trivsel samt hvad der kan forventes at ske i løbet af 

næste måned. Leder sender nyhedsbreve til forældrekredsen 2-4 gange årligt (efter behov) med intro af nye medarbejder, gene-

relle nyheder, ændringer, event invitationer eller opfølgning på igangværende projecter.  

Da børnehaven og skolen er på to forskellige Campus er det ikke fysisk tilgang til skoleledelsen (Direktør), men familierne kan 

altid bede om et møde.  

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 
- - 95,0% 60,2% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 

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  
- - 90,0% 67,3% 

Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse 
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KOMMUNIKATION  

For at skabe et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde er det vigtigt, at man har en tydelig kommunika-
tion og dialog. Er det ikke tilfældet, kan der let opstå misforståelse og frustration, hvilket kan være fatalt for 
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 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Opslagstavle/informationsskærme ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Bestyrelsen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Forældrerådene ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Forældremøder ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Den daglige dialog ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Hjemmebesøg ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Andet: Klasserne har egne FB grupper og vi har et skole-intra system ”Managebac” som børnehaven også bruger.  
 
 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

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. 

 

 

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

gerne fremhæve følgende:  

Efteruddannelse til alle ansatte: IB Kurser, lokale kurser (ikke tilgængeligt for alle grundet sproglige barrierer), Personaleudvik-

ling på skolen (månedlig halv dag for lærerne). Vi har i år beskæftiget os med følgende temaer: 

”Playbased learning” (Legebaseret læring) IB Kurser og samarbejde med Billund IB/Havard University 

”Interdiciplinary Curriculum development”, (tværfaglig planlægning, indhold og læring) 

”Social and Emotional focus” (personlig og social kompetence udvikling gennem leg/læring) 

”Positive Behavior Management Techniques” (posetive strategier til klasseledelse) 

IB Policies and Guidelines, Træning og Konferencer: http://www.ibo.org/conferences/  

 

 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

http://www.ibo.org/conferences/
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ANVENDTE PÆDAGOGISKE REDSKABER 

Med pædagogiske redskaber menes teoretisk funderede og/eller systematiske afprøvede og anerkendte 
redskaber 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 værdi-
fuld 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/Status- og udviklingsmaterialet ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sprogvurderingen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

TRAS ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

TRASMo ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ALLE MED ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

ECERS ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

MIO ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Marte Meo ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Butterfly ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kuno Beller ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Andet: IB evaluerings systemer på engelsk. Vi vil i 2018 gerne inkludere Dialoghjulet (Engelsk til Engelsk) hvis Århus Kommune 
giver mulighed for det.  

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 vig-
tigt, 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.     

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 dialoghjulet, sprogvurderin-
gen, forældretilfredshedsundersøgelsen, APV o.l.) 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Andet: Klik eller tryk her for at skrive tekst. 
 
 

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

Kompetenceløft til hele personalegruppen i forhold til: 
 
Inklusion af børn med specielle behov 
 
Relevante IB kurser 
 
 
 
 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 

 

OVERGANGE  

Gennem barnets liv oplever såvel barn som forældre en række overgange, som både indebærer skift i fysi-
ske rammer og ofte også skift i de voksne, der tager hånd om barnet. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre 
et sammenhængenden 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 Familien får udtalelser fra lærerne omkring barnet, til næste skolested. Forældrene opfordres til at 
deltage i det ”farvel-event” vi holder for det barn som rejser. Vi vejleder familien omkring mulige re-
aktioner samt ”coping-strategies” når man skal sige farvel til venner og skole og starte et nyt sted. Vi 
aftaler hvordan vi kan holde kontakt hvis det ønskes.  

… sundhedsplejen Ikke relevant når barnet flytter land Vi informere omkring Sundhedsplejens tilbud når vi får nye fami-
lier.  

… afgivende/modta-
gende institutioner 

Som en del af ”Admission Process” / Indskrivning, beder vi om udtatelser fra forhenævrende sko-
ler/institutioner samt læge/specialstøtte behov. 

… skoler Vi er i tæt samarbejde med IB skoleafdelingen på Dalgas Avenue og den ælste børnehave gruppe (5 
årige) besøger flere gange skolen for at være klar til skolestart det kommende efterår. Vi forbereder 
dem mentalt på hvad de møder der og hvad der forventes. Forædrene er inddraget i disse besøg. Hvis 
barnet ikke flytter til IB skolen på Dalgas Ave, men vælger en dansk skole, så tilbyder vi et møde med 
den nye skole til overlevering.  

Kilde: Dagtilbuddets indberetning 
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ORGANISERING 

DAGTILBUDDETS AFDELINGER 

Antal afdelinger i dagtilbuddet Vuggestuer Børnehaver 
Integrerede 
afdelinger 

Dagplejere 

Fordeling af dagtilbuddets afdelinger 0 1 0 0 

Kilde: Børn og Unges administrative systemer. Opgjort pr 1/9 2017 

 

MEDARBEJDERSAMMENSÆTNING  

Andel pædagoger 
Dagtilbuddet 

2015 
Dagtilbuddet 

2016 
Dagtilbuddet 

2017 
Kommunen 

2017 

Andel uddannede pædagoger Andel Andel Andel 50,7% 

Andel uddannede pædagoger, inklusiv pædagogiske ledere Andel Andel Andel 58,7 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning. Gennemsnitlig opgørelse for perioden 1/8-31/7. 

 

Antal medarbejdere fordelt på faggrupper 
Dagtilbuddet 

2015 
Dagtilbuddet 

2016 
Dagtilbuddet 

2017 

Pædagoger Antal Antal Antal 

Pædagogmedhjælpere Antal Antal Antal 

Teknisk og administrativt personale Antal Antal Antal 

Ledere (dagtilbudsleder, pædagogiske ledere og souschefer) Antal Antal Antal 

Dagplejere Antal Antal Antal 

Andet Antal Antal Antal 

Kilde: Dagtilbuddets indberetning. 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 0 0 7.528 

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

start 
52 53 46 9.156 

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

dagtilbuddet 
0,0% 0,0% 0,0% 17,8% 

Andel børn med handicap i dagtilbuddet 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

Kilde: Børn og Unges administrative systemer. Opgjort pr. 1/9. 

 

FORÆLDRENES UDDANNELSESNIVEAU 

Andel forældre til børn i dagtilbuddet, hvis højeste gennemførte uddannelse er…: Dagtilbuddet 
2017 

Kommunen 
2017 

Grundskole - - 

Gymnasial uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse - - 

Kort videregående uddannelse eller mellemlang videregående uddannelse - - 

Lang videregående uddannelse eller Ph.d. - - 

Ikke oplyst forældreuddannelse - - 

Kilde: Danmarks Statistik. Opgjort pr. 1/9-2017 

 

SÆRLIGT TILDELTE RESSOURCER 

Nedenstående opgørelser viser de beløb, som er tildelt specifikt til henholdsvis børn med handicap og ud-
satte børn samt i relation til § 11 i dagtilbudsloven, som omhandler sprogvurdering og sprogstimulering af 
børn med dansk som andetsprog 

Særligt tildelte ressourcer til…: 
Dagtilbuddet 

2014 
Dagtilbuddet 

2015 
Dagtilbuddet 

2016 
Kommunen 

2016 

Varetagelse af sprogstimulering af børn med dansk som andet-

sprog 
0 0 0 9.345.200 

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

Vi er løbende underrettet om børnehavens virke til alle bestyrelsesmøder  

ved status skrivelser fra børnehaveleder. 

Vi værdsætter den positive udvikling i børnehaven samt det forbedrede samarbejde med Århus Kommune. 

 


