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1.

1.1

1.2

Indledning

Baggrunden for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten skal ses i sammenhæng med økonomiaftalen for 2010
mellem Regeringen og KL, hvor der i den forbindelse er udarbejdet en kommunal kvalitetsmodel.
Overskrifterne i dagtilbudsafdelingens kvalitetsrapport matcher indholdet i denne model, men for at sikre
overblik, dokumentation, skabe helhed og løbende udvikling vedrørende kvalitet i dagtilbud, har vi i Hedensted
Kommunes dagtilbud valgt en dynamisk, digital styringsmodel. 
Dermed gives mulighed for løbende at fastsætte og følge op på mål, vise resultater samt forklaring på de valg,
der ligger til grund for de forskellige data. Det vil sige, at der ud fra resultater og evaluering af
kerneansvarsområder som eksempelvis pædagogiske læreplaner, børnemiljø og sprogindsats samlet kan vises
tendenser og mønstre, som kan danne grundlaget for den samlede kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten er udarbejdet for dagtilbudsområdet i Hedensted kommune. Den henvender sig til alle
dagtilbud i Hedensted Kommune, til afdelinger og kommunalbestyrelse. Det er hensigten, at rapporten skal
fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og som grundlag for
fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet. Ligeledes udgør kvalitetsrapporten grundbestanddelen i det
kommunale pædagogiske tilsyn, som kvalificeres yderligere af en dialog.

Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser
skal tilgå kommunalbestyrelsen og borgerne. Den rummer endvidere de kommunalt fastsatte krav til
dokumentation.

Rapporten er blevet til gennem digitalt samarbejde med dagpleje og daginstitutioner. Den enkelte leder har
først udarbejdet en lokal kvalitetsrapport, og derefter har dagtilbudsafdelingen lavet udtræk på de overordnede
lovmæssige områder og på mere lokalt valgte fokusområder.

Formålet med rapporten, som udarbejdes årligt i første kvartal er således, at der på baggrund af konkrete og
aktuelle oplysninger om rammebetingelser, ledelse og pædagogik og nøgletal løbende kan justeres og udvikles
i den ønskede retning. Det bliver tydeliggjort, om indsatsen på dagtilbudsområdet som helhed hænger sammen
med de visioner, værdier og handlinger, som er beskrevet i Dagtilbudspolitikken.

På denne måde lever vi samtidig op til Hedensted Kommunes overordnede værdier: Ansvar, Dialog og
Udvikling.

Kvalitetsrapportens opbygning - hovedrapport

Kvalitetsrapporten for 2012 er den første rapport på dagtilbudsområdet og vil derfor være kendetegnet ved, at
der ikke på alle områder foreligger evalueringer eller beskrivelser, der kan dokumentere udviklingen på de
forskelige delområder. Rapporten vil blive suppleret med yderligere data i første kvartal 2013.

Kvalitetsrapporten er et samlende redskab. De faglige resultater bygger på detaljerede rapporter fra de enkelte
dagtilbud, herunder dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner. De øvrige oplysninger genereres
af forvaltningen.

Rapporten indeholder afsnit der vedrører:
Politisk behandling, fakta om dagtilbudsområdet, missioner, værdigrundlag, drift - ansvarsområder og
serviceydelser, udvikling - visioner, målsætninger og resultatmål, ressourcer og ramme betingelser,
medarbejdere, ledelse og samarbejde med bestyrelserne.

Kvalitetsrapportens opbygning - appendikser

Kvalitetsraporten er opbygget med en hovedrapport samt appendikser, der supplerer med uddybende
beskrivelser, speccifikationer af mål  m.v., der relaterer til de enkelte afsnit.

Appendiks kan eksempelvis indeholde specifikationer af virksomhedsbeskrivelser, nøgletalssamlinger,
veskrivelser af serviceydelser og evaluering af serviceområder.
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2. Konklusion og perspektivering

Kvalitetsrapporten viser, at dagtilbuddene generelt har et fint indsatsniveau på de forskellige ansvars- og
udviklingsområder og lever op til de fastsatte krav på dagtilbudsområdet. I forbindelse med, at det er den første
Kvalitetsrapport, er der udarbejdet mål på en række nye områder, ligesom målene er skærpet på andre områder.
Dette viser, at der er en række udviklingsområder for de enkelte dagtilbud og for dagtilbudsområdet samlet set.
Forventningen til opfyldensen af de forskellige resutatmål er, at målene er indfriet ved udgangen af 2013.
Kvalitetsrapporten peger på, at de væsentligste indsatsområder, der skal fokuseres på i det kommende år, bl.a.
er:
- Dagtilbuddenes fortsatte arbejde med Evaluering   af læreplanerne og især evaluering af medarbejderens
faglige udviking
- Innovativ tilgang til inklusion - herunder 'inklusion i hverdagen' og 'den inkluderende leder'
- Forældresamarbejde - bl.a. bestyrelsernes fastsættelse af principper, forventningsafklaring mellem forældre
og dagtilbuddet og kommunikationsstrategi.

Den fortsatte fokus på de nævnte områder samt  det øvrige arbejde med dagtilbudsområdet vil sammen med
fokus på trivsel generelt i dagtilbuddene udgøre det overordnede perspektiv på indsatsen i 2013: "Kvalitet med
trivsel og trivsel med kvalitet".
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3.

3.1

3.2

Politisk behandling

Dagtilbudsområdet henhører under Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget. De tværgående administrative
opgaver der hører under udvalget, giver gode muligheder for at anlægge et helhedsperspektiv på indsatsen på
dagtilbudsområdet.

Politik for dagtilbud i Hedensted kommune

Der er i 2009 udarbejdet en politik for dagtilbud i Hedensted kommune. Politikken blev godkendt i Byrådet
den 26. oktober 2009, og er revideret med handlevejledninger i efteråret 2012.
Politikken relaterer sig til kommunens sammenhængende børnepolitik og de politiske mål, som heri er opstillet
for arbejdet med børn, unge og familier.

Dagtilbudspolitikken beskriver det værdigrundlag, som arbejdet i dagtilbuddene er baseret på. Desuden
beskrives mission for området, visioner og handleanvisninger for temaerne: 0 år til skolestart, Overgange,
Sundhed, Forældresamarbejde, Forældrebestyrelser samt Kvalitet og faglighed.

Politisk besluttede fokusområder på dagtilbudsområdet

I 2012 er de lokalt fastlagte mål: Inklusion, Innovation, Implementering af sprogvurdering og sammentænkning
af læreplan og børnemiljø med anvendelse af børnemiljøtermometeret. Endvidere er der særligt fokus på
dagtilbuddenes evaluering af læreplanerne, og der er i ”Rammen for tilsyn 2012” blandt andet fastlagt en fælles
model til brug for evaluering.
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4. Fakta om dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet er politisk organiseret sammen med Undervisnings- og Kulturområdet i Børne-,
Undervisnings- og Kulturudvalget og er via Dagtilbudschefen direkte repræsenteret i Kommuneledelsen, som
er kommunens øverste cheflag.

Dagtilbudsområdet består af en administrativ afdeling med en dagtilbudschef, en afdelingsleder samt 2
konsulenter og 1 administrativ medarbejder. I forlængelse af dette er der tilknyttet en pladsanvisning, 2
dagplejeområder med hver sin leder samt 24 kommunale daginstitutioner og et Team for inkluderende
pædagogik (TIP teamet).

Dagtilbudsafdelingen har desuden et tæt samarbejde med tre private børnehaver og et antal private
børnepassere.

Dagtilbudsområdet har valgt, at kommunikationen mellem afdeling og de decentrale dagtilbud foregår dels i
nyhedsbreve,  på 4 årlige ledermøder og 4 årlige kontaktudvalgsmøder. Kontaktudvalget består af en
repræsentant fra hvert af ledernes netværk (udviklingsteam) samt afdelingsledelsen.
Endvidere foregår kommunikationen gennem deltagelse i rådgivningsforum, tilsyn, og ved PULS og GRUS
samtaler (personale- og gruppeudviklingssamtaler for ledere). Dertil kommer deltagelse i diverse
arbejdsgrupper og dialogfora og i konkret sagsbehandling i forhold til børn, forældre og personale.
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5. Missioner

Udgangspunktet for arbejdet i Hedensted kommunes dagtilbud har afsæt i to forskellige missioner, dels at
skabe overordnede rammer for dagtilbuddene, dels myndighedsopgaven med at føre tilsyn med dagtilbuddene.

Det er kommunens og dermed dagtilbuddenes opgave at skabe rammer for alle børn i dagtilbud, der sikrer et
fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.
Hedensted Kommunes pasningstilbud skal være præget af pædagogisk kvalitet, effektiv anvendelse af
ressourcerne og brugervenlighed.

Som tilsynsmyndighed har kommunen en vigtig opgave med at sikre, at kvaliteten i de kommunale dagtilbud til
børn og i de private pasningstilbud er i orden. Tilsynet skal sikre, at børn og forældre får den service, som
kommunalbestyrelsen har besluttet, og at de lovgivningsmæssige rammer overholdes.

Mission: Dagtilbudsområdet ønsker at sikre børn i alderen 0-6 år gode opvækstvilkår i deres
pasningstilbud

Retsgrundlaget for kommunens dagtilbud findes i Dagtilbudsloven.

Børn i kommunens institutioner og dagpleje skal mødes af ansatte, der i respekt for det enkelte barn vejleder og
udvikler barnet gennem nærvær og samvær. Rammen for dette er alsidige, inkluderende børnemiljøer, hvor
barnets medfødte nysgerrighed og behov for samhørighed understøttes.

Børn i Hedensted Kommune har krav på livskvalitet, der er kendetegnet ved, at de er aktive, har gode nære
relationer til andre mennesker, og at de har mulighed for at udvikle livsduelighed, livsmod og livsglæde.

Mission: Tilsyn i dagtilbud til børn

Retsgrundlaget for kommunens pligt til at føre tilsyn med dagtilbuddene findes i Dagtilbudsloven.

Kommunen har som tilsynsmyndighed en vigtig opgave med at sikre, at kvaliteten i de kommunale dagtilbud til
børn og i de private pasningsordninger er i orden. Tilsynet skal sikre, at børn og forældre får den service, som
kommunalbestyrelsen har besluttet, og at de lovgivningsmæssige rammer overholdes.
Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne løses på, både hvad angår de
pædagogiske forhold - herunder arbejdet med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøet, de
sikkerhedsmæssige, hygiejniske og økonomiske forhold. 
Endvidere omfatter tilsynet dagtilbuddets arbejde med dokumentation og evaluering – bl.a. med henblik på
synliggørelse af kvalitet og resultater for det enkelte dagtilbud og for dagtilbudsområdet samlet.

5.1

5.2
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Værdigrundlag

Værdigrundlaget, som arbejdet i dagtilbuddene er baseret på, relaterer sig til Hedensted Kommunes
sammenhængende børnepolitik, hvor der er opstillet mål for arbejdet med børn, unge og familier, til
Dagtilbudspolitikken og til kommunens overordnede værdier: Ansvar, Dialog og Udvikling.

6.

Udvikling af børns selvværd og identitetsfølelse

Medbestemmelse og medansvar

Respekt for det enkelte barns særpræg og behov for udfordringer

Trivsel, udvikling og læring

Tryghed, omsorg og sund livsstil

Anerkendelse af det enkelte barn af opmærksomme og nærværende voksne

Forpligtende inkluderende fællesskaber og børns evne til at indgå i sociale
sammenhænge

Forældres ansvar for at være primærpersoner i deres børns liv

Respekt og forståelse for familiens baggrund og livsform

Værdi
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7.1 Ansvarsområder

Den enkelte leder har ansvar for den daglige drift af dagtilbuddet samt for personalet. 
Organisatorisk er ledelsesområderne beskrevet i dokumentet: Ledelsesformer på dagtilbudsområdet, mens
forventninger og krav til lederne fremgår af dokumentet: Daginstitutionsledelse i Hedensted kommune.

Der er ikke fastlagt servicemål for dagtilbudsområdet som helhed eller særskilt for de enkelte dagtilbud.

7.1.1 Ansvarsområde: Pædagogisk læreplan

Et af de centrale formål for dagtilbud er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og
udvikling. Som et værktøj hertil skal alle dagtilbud omfattet af dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk
læreplan. Læreplanen skal udarbejdes i forhold til to aldersgrupper: 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. 

Fokus på kompetencer og potentialer er afgørende for, hvordan børn klarer sig senere i livet. Pædagogiske
læreplaner er et arbejdsredskab til at sikre, at der bliver sat fokus på det hele barn, alle dets potentialer og
kompetencer og ruste det enkelte barn til at begå sig videre i livet.
Dette gælder for alle børn, så derfor er den pædagogiske læreplan et redskab til at sikre udvikling af centrale
kompetencer hos børn i al almindelighed, og hos børn der har behov for helt særlige vilkår i dagtilbuddet.

7. Drift - Ansvarsområder og serviceydelser

Mission Serviceydelse

Pædagogisk læreplan

Sprogvurdering og sprogindsats

Barnets overgange

Det obligatoriske frokostmåltid

Samarbejde med forældrebestyrelse

Tilsyn

Overordnede pædagogiske værdier,
principper og læringsforståelse

Tilrettelæggelse/organisering af
læreplansarbejdet

Alsidig personlig udvikling

Social kompetence

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Naturen og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

Arbejdet med et godt børnemiljø som en
integreret del af det pædagogiske arbejde

Dokumentation

Evaluering

Generel indsats

Fokuseret indsats

Særlig indsats

Forældreinddragelse

Den gode overgang - 0 til 3 år

Brobygning - 3 år til skolestart

Tilsyn af dagplejen

Tilsyn af daginstitutioner

Tilsyn med andre pasningstilbud

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet
ønsker at sikre børn i
alderen 0-6 år gode
opvækstvilkår i deres
pasningstilbud

Tilsyn i dagtilbud til
børn

Ansvarsområde
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Serviceydelse: Overordnede pædagogiske værdier, principper og læringsforståelse

Værdierne er udtryk for måden at agere og møde andre mennesker på. Disse afspejles i de tilbud dagtilbuddet
har til børn og forældre.

De pædagogiske principper er den overordnede beskrivelse af  pædagogikken og den ramme, der er
retningsgivende for det daglig pædagogiske arbejde i det enkelte dagtilbud.

Læringsforståelsen skal overordnet beskrive dagtilbuddets forståelse af læring.

Serviceydelse: Tilrettelæggelse/organisering af læreplansarbejdet

Arbejdet med læreplanstemaerne organiseres f.eks. i forhold til børnenes alder, husets organisering mv. Der
skal desuden være en beskrivelse af
det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø samt hvordan inklusion er tænkt ind i forbindelse med
læreplanstemaerne.

Serviceydelse: Alsidig personlig udvikling

Børns personlige udvikling sker bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Samtidig med at børn skal
have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab, skal
de også lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre - både børn og voksne. 

Det er vigtigt, at børn får mulighed for at få et stadigt mere nuanceret kendskab til både sig selv og andre.

Serviceydelse: Social kompetence

Børn tilegner sig sociale kompetencer, når de i dagligdagen indgår i forskellige sociale fællesskaber f.eks. i
venskaber, grupper og kulturer.

Social kompetence betyder, at barnet kan gebærde sig og kommunikere med andre. Det skal i løbet af sin
dagpleje/ vuggestue- og børnehave tid opnå en vis forståelse og erkendelse af sig selv og andre.

Det skal tilegne sig kulturens/samfundets normer for samvær og samspil mellem mennesker, så det efterhånden
bliver en personlig egenskab hos den enkelte at være social, hjælpsom, hensynsfuld og sympativisende.

I forhold til omverdenen er udviklingen af de sociale kompetencer især vigtige i forhold til evnen til nysgerrigt
at udfordre og bidrage til fællesskabet med andre børn og voksne.

Barnet skal lære at lytte til andre, kunne føle og udtrykke empati, kunne "se hinanden", kunne sige til og fra og
få kendskab til de demokratiske værdier. Inden der træffes beslutninger vedrørende børnene, skal de i videst
muligt omfang inddrages i beslutningsprocesserne, tages med på råd og høres.

Når børnene udvikler deres følelsesmæssige ressourcer, får de en større selvindsigt og større forståelse for egne
og andres følelser. Dette er kilden til en klar og respektfuld omgang med andre og til at nå egne mål. Børnene
har ret til at spille en ansvarlig og medskabende rolle i deres eget liv.

Serviceydelse: Sproglig udvikling

Igennem de mange sprog, som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og
billedsprog/musiksprog, kan børnene dels udtrykke egne tanker og følelser, dels blive i stand til at forstå
andres. Børn udvikler og fastholder egen identitet og selvfølelse ved at udtrykke sig.

Børn skal have mulighed for at udvikle sprog gennem alle hverdagens aktiviteter, og de skal støttes til sproglig
kreativitet. Børn skal understøttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og skrift. De
skal have adgang til forskellige kommunikationsmidler, f.eks. IT.
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Serviceydelse: Krop og bevægelse

Ganske tidligt lærer barnet gradvist at mærke, mestre og udtrykke sig gennem en levende krop, ved at gribe,
pege, kravle, gå, tale, synge, lege, læse og skrive.

Et barn i 0-6 års alderen er meget i bevægelse og lærer ved hjælp af kroppen og sanserne. Kroppen er et
redskab for barnet, og ved at prøve sig selv af, og ved at prøve kræfter med tingene i sin verden, oplever barnet
sin egen kunnen og sin egen krop.

Serviceydelse: Naturen og naturfænomener

At bruge naturen som både psykisk og fysisk frirum, danner grundlaget for varig interesse, kendskab til,
respekt og ansvarlighed for natur og miljø. Børn skal opleve naturen som et sted, hvor der er mulighed for leg,
frirum og oplevelse af de forskellige årstider, hvor fantasien kan udfolde sig og være kilde til æstetiske
oplevelser.

Børn skal erfare naturen med kroppen og alle sanser. De skal opleve glæde og udvikle respekt gennem
forskellige alderssvarende aktiviteter med mulighed for at tilegne sig mange forskellige erfaringer med natur,
naturfænomener og miljø.

Børnene skal møde naturen sammen med nysgerrige medarbejdere, der tager børns spørgsmål alvorligt, og som
giver mulighed for at eksperimentere og undersøge sammenhænge, for at finde svar på de spørgsmål der
opstår, når vi færdes i naturen.

Serviceydelse: Kulturelle udtryksformer og værdier

Arbejdet med kultur afspejler stor mangfoldighed, og orienterer sig både mod forskellige kunstneriske udtryk
og æstetiske frembringelser, og mod børn og voksnes hverdagsliv. 
I praksis betyder det, at arbejdet typisk kommer til udtryk i form af leg med og projekter om musik, dans,
maling, skulpturer, højtlæsning, eventyrfortælling og drama, samt besøg ud af huset til forskellige kulturtilbud. 
I hverdagen kan det også komme til udtryk i form af forskellige dannelsesprojekter, der på hver deres måde
fremmer særlige omgangsformer eller skærper synet på børnenes egen kultur.

Serviceydelse: Arbejdet med et godt børnemiljø som en integreret del af det pædagogiske arbejde

Arbejdet med et godt børnemiljø er en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i
et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyn til børnenes alder og
modenhed.

Serviceydelse: Dokumentation

Med henblik på synliggørelse af kvalitet og resultater for det enkelte dagtilbud og for dagtilbudsområdet
samlet, skal det enkelte dagtilbud dokumentere, hvorledes der arbejdes med læreplanens temaer og børnenes
læring.

Serviceydelse: Evaluering

Med henblik på synliggørelse af kvalitet og resultater for det enkelte dagtilbud og for dagtilbudsområdet
samlet, skal det fremgå af læreplanen, hvorledes der arbejdes med evaluering. Ligeledes skal der udarbejdes en
plan, hvori det beskrives, hvordan det sikres, at arbejdet med alle læreplanstemaer (læringsmål) evalueres.

Evalueringen skal også beskrive og dokumentere personalets læring fra det pædagogiske arbejde og
fokuspunkter for videre pædagogisk udvikling.

Fra januar 2012 er der udarbejdet en skabelon for evaluering, som alle dagtilbud skal bruge.
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7.1.2 Ansvarsområde: Sprogvurdering og sprogindsats

Lovgrundlaget for sprogindsatsen fremgår af dagtilbudsloven. 
Sprogvurdering omfatter:
 • børn i dagtilbud, som det pædagogiske personale har en formodning om kan have behov for sprogstimulering
 • børn der ikke er i dagtilbud

Sprogvurdering gælder for børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. 
Bestemmelserne om sprogvurdering skal ses i sammenhæng med skolelovens bestemmelse om sprogvurdering
ved skolestart. 
SKAL-opgave: Sprogvurdering af børn i 3-års alderen er obligatorisk – hvis der formodes at være behov for
det, dvs. en skal-opgave.
KAN-opgave: Sprogvurdering af børn ved 5½ års alderen før skolestart – vurderes, hvis der formodes at være
behov for det, men det er en kan-opgave.
SKAL-opgave: Sprogvurdering skal gennemføres ved start i børnehaveklassen, dvs. en skal-opgave.

  ..1

  ..2

  ..3

  ..4

Serviceydelse: Generel indsats

Den daglige udførelse af sprogarbejdet, sprogvurderinger m.v. er en del af det almindelige pædagogiske
arbejde og varetages primært af de pædagoger, der på baggrund af deltagelse i sprogkursus har kompetencer på
området. Dvs. pædagogerne varetager den generelle indsats, der omfatter 85-95 % af alle børn i dagtilbud.

Hvis pædagogerne har behov for hjælp ud over den, de kan få hos deres leder og kollegaer, inddrages den
nøgleperson, der er tilknyttet henholdsvis område øst, midt og vest.

Endvidere er der i forbindelse med den generelle indsats god mulighed for sparring ved at tage
problemstillingen op på rådgivningsforum, hvor viden og indsats kvalificeres for pædagog og forældre gennem
dialog.

Serviceydelse: Fokuseret indsats

Den fokuserede indsats, der omfatter 5-15 % af børn i dagtilbud, tilrettelægges i et samarbejde mellem
pædagog i institutionen og nøglepersonen. Indsatsen varetages af pædagogen. Den fokuserede indsats gives på
baggrund af oplysningerne i sprogvurderingsmaterialet, handleplan samt evt. andet relevant materiale.

Serviceydelse: Særlig indsats

Såfremt det vurderes, at der er behov for en særlig indsats, skal der søges om støtte gennem
’Visitationsudvalget’. Der udfyldes ansøgningsskema, sprogvurderingsmateriale og handleplan. Evt. andet
relevant materiale (f.eks. fra tale/hørekonsulent) vedlægges. Visitationsudvalget beslutter herefter, hvilken
indsats, der ud fra en helhedsorienteret indsats kan tilbydes barnet.

Serviceydelse: Forældreinddragelse

Når forældre har sagt ja til tilbuddet om sprogvurdering af deres barn, skal de inddrages i forbindelse med
sprogvurderingen. Inddragelsen af forældrene er vigtig for at opnå, at forældrene deltager i en eventuel
opfølgning og efterfølgende insats. 

Forældre oplever deres barn i forskellige hverdagssituationer og har derfor en viden om barnets sproglige
kompetencer. Dagtilbuddet og forældrene kan derfor sammen bidrage til at udvide hinandens forståelse af

Sprogindsats

Sprogvurdering, 3-årige i dagtilbud
Sprogvurdering, tosprogede, 3-årige uden for dagtilbud

Tilknyttede nøgletal:
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7.1.3

7.1.4

Ansvarsområde: Barnets overgange

Hedensted Kommune har udarbejdet overordnede rammer for samarbejdet om børns overgange fra henholdsvis
hjem, dagpleje og vuggestue til børnehave samt for overgangen fra dagtilbud til skole. 

Af dagtilbudsloven fremgår det, at dagtilbuddene i samarbejde med forældrene skal sikre en god overgang til
skolen ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Det fastlægges desuden,
at det er dagtilbuddet i samarbejde med skolen, der har ansvaret for at skabe en sammenhængende overgang til
skole og fritidstilbud.

Ansvarsområde: Det obligatoriske frokostmåltid

Pr. 1. januar 2010 blev det lovpligtigt, at alle børn i dagtilbud i alderen 3 år til skolestart skal tilbydes et sundt
frokostmåltid om dagen. Frokostmåltidet er en del af kerneydelsen. Tanken er, at et fælles måltid mad vil
fremme gode kostvaner og forebygge fedme og bidrage til børnenes generelle velvære og udvikling.

Det obligatoriske frokostmåltid gælder alle daginstitutioner. Det vil sige kommunale daginstitutioner,
selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner.  Dagplejen og private pasningsordninger er ikke omfattet af
loven.

  ..1

  ..2

barnet, barnets interesser og sproglige udvikling. Samarbejdet mellem pædagogen og forældrene skal være
med til at understøtte, at barnets sprog og den efterfølgende indsats udmønter sig i bedre trivsel og udvikling.

Serviceydelse: Den gode overgang - 0 til 3 år

Overgangen i børns liv mellem hjem og dagtilbud ses som en udviklingsmulighed, hvor barnet bliver mødt med
nye øjne, andre forventninger og i nye fysiske rammer. Det har afgørende betydning, at de voksne omkring
barnet samarbejder for at skabe de bedst mulige betingelser ved et skift.

Derfor har vi særlig opmærksomhed på:
 • At overgange for børn mellem hjem og dagtilbud skal opleves trygt og sammenhængende for både børn og
forældre.
 • At der etableres et fælles fundament for samarbejdet, som bygger på anerkendelse og gensidig respekt.
 • At der videndeles på tværs af hjem og dagtilbud, så alle parter oplever, at der er en rød tråd i samarbejdet.
 • At Dagplejere og personale i vuggestuegrupper og børnehaver får indsigt i og forståelse for hinandens
arbejde, så der skabes gode betingelser for, at barnet kan bevæge sig fra en kultur til en anden.

Serviceydelse: Brobygning - 3 år til skolestart

Det ønskes at børnene forud for skolestart i august får et solidt kendskab til skolens og SFO´ens fysiske
rammer, de voksne og de børn, som de skal dele klasse og årgang med i de kommende år med det formål, at
det nye læringsmiljø opleves som en tryg ramme for barnet. 

Der skal bygges bro og skabes sammenhæng imellem indhold og kultur i børnehave og børnehaveklasse/SFO -
sådan at børnehaven forbereder og børnehaveklasse/SFO arbejder videre. 
Det betyder, at personalet i børnehave og skole skal kende kulturen hos hinanden for bedre i arbejdet med
børnene at kunne udnytte lighederne - og være bevidste om forskellighederne, så ændringer kan præsenteres
for børnene på en hensigtsmæssig måde.

Skoleudsættelser

Skoleudsættelser
Skoleudsættelser, drenge
Skoleudsættelser, piger

Tilknyttede nøgletal:
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7.1.5

7.1.6

Dagtilbudsloven giver mulighed for at forældrene kan fravælge den kommunale frokostordning. De nærmere
retningslinjer for dette og for forældrenes meddelelse om deres beslutning vedrørende et sundt frokostmåltid
fremgår af styrelsesvedtægten for daginstitutioner i Hedensted Kommune.

Endvidere har Børne-, Undervisnigns- og Kulturudvalget vedtaget en overordnet måltidspolitik som
retningsgivende for de enkelte dagtilbuds egen politik på området.

Ansvarsområde: Samarbejde med forældrebestyrelse

Rammen for samarbejdet med forældrene, forældreindflydelse og - retskrav fremgår af Dagtilbudsloven. 
Således skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje have
adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre.
Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen, og Kommunalbestyrelsen kan
bestemme om medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret.

Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for dagtlbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme
indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
Ligeledes skal forældrebestyrelsen varetage sine opgaver indenfor de mål og rammer, som
kommunalbestyrelsen har fastsat.
Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af daginstitutionslederen og
indstillingsret ved ansættelse af personale.

Endeligt fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde vedtægt for styrelsen af daginstitutionen og den
kommunale dagpleje, samt at kommunalbestyrelsen ikke kan overlade opgaver med at føre tilsyn og beføjelser,
der følger af kommunalbestyrelsens bevillings- og arbejdsgiverkompetence til forældrebestyrelsen.

De nærmere bestemmelser angående forældrebestyrelserne fremgår af Hedensted kommunes styrelsesvedtægt.

Ansvarsområde: Tilsyn

Kommunen udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet, som udgør grundbestanddelen af
tilsynet. Kvalitetsrapporten fokuserer på temaerne: ledelse, ressourcer, medarbejdere, metoder og processer,
brugerresultater, medarbejderresultater, faglige resultater samt øvrige nøgleresultater.

Tilsynet omfatter således både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne løses på, både hvad angår de
pædagogiske forhold - herunder arbejdet med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøet, og de
sikkerhedsmæssige, hygiejniske og økonomiske forhold. 

Endvidere omfatter tilsynet dagtilbuddets arbejde med dokumentation og evaluering - bl.a. med henblik på
synliggørelse af kvalitet og resultater for det enkelte dagtilbud og for dagtilbudsområdet samlet. Forståelsen af
den løbende udvikling og innovation af kvalitet og resultater er baseret på følgende definition af innovativ
evaluering: "Innovativ evaluering er en refleksiv relationel proces, hvor kontekstbestemt viden om fortiden og
nutiden anvendes til fremadrettede handlinger, der understøtter aktørerne i at skabe nye muligheder og
forbedret praksis parallelt med, at eksterne krav om dokumentation opfyldes".

Tilsynet handler ikke blot om kontrol i snæver forstand, men gennemføres som nævnt som led i sikring af
kvalitet og kan samtidig give potentiale for kvalitetsudvikling, dels for det enkelte tilbud, dels generelt for alle

Frokostordning

Kommunale daginstitutioner med/uden frokostordning
Private daginstitutioner med/uden frokostordning
Antal børn m./u. frokostordning
Antal børn m./u. frokostordning i private daginstitutioner

Tilknyttede nøgletal:
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kommunens dagtilbud. 

Tilsynet er dialogbaseret og giver det enkelte dagtilbud viden om, hvor der kan være behov for forbedringer,
og hvor der er udviklingspotentiale. Samtidig kan dagtilbudsafdelingen få inspiration til at komme på forkant
med udviklingen og handle proaktivt samt få viden om, hvor det kan være hensigtsmæssigt at foretage
justeringer. Tilsynets opsamling af evalueringerne danner grundlag for dialog med det politiske udvalg for
området.

  ..1

  ..2

  ..3

  ..4

Serviceydelse: Tilsyn af dagplejen

Dagplejepædagogen fører almindeligt tilsyn med den enkelte dagplejer 7-8 gange om året. 
Dagplejepædagogen gennemfører udvidet tilsyn med den enkelte dagplejer hvert andet år på samme måde som
på daginstitutionsområdet. Tilsynet er tilrettelagt efter samme ramme for tilsyn som er gældende for
institutionerne – dog tilpasset dagplejeområdet.

Administrationen i Dagtilbudsafdelingen fører tilsyn med dagplejeområdet hvert andet år i overensstemmelse
med lovgivningen.

Serviceydelse: Tilsyn af daginstitutioner

Der er fra 2012 udarbejdet en ramme for tilsyn. Indenfor rammen angiver henholdsvis den enkelte institution
og dagtilbudsafdelingens administration, hvilke emner der særligt ønskes drøftet på tilsynet.
Der gennemføres udvidet tilsyn hvert andet år ved dialog med repræsentanter for institutionens ledelse,
personale og bestyrelse. 
Hvert år føres begrænset tilsyn på udvalgte områder. Dette sker i skriftlig form.

Serviceydelse: Tilsyn med andre pasningstilbud

Der føres tilsyn med de private dagtilbud efter samme regler og med samme indhold som gælder for de
kommunale institutioner og den kommunale dagpleje.

Serviceydelse: Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet

Hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet, som udgør grundbestanddelen af tilsynet. 

Kvalitetsrapporten indeholder beskrivelse af: politisk behandling, fakta om dagtilbudsområdet, missioner,
værdigrundlag, ansvarsområder og serviceydelser samt udvikling, herunder visioner, målsætninger og resultat
mål.
Derudover fokuserer kvalitetsrapporten på temaerne: ledelse, ressourcer, medarbejdere, metode og processer,
brugerresultater, medarbejderresultater, faglige resultater samt øvrige nøgletalsresultater.

Tilsyn

Udvidet tilsyn
Begrænset tilsyn

Tilknyttede nøgletal:
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7.2.1 Ansvarsområde: Pædagogisk læreplan

Et af de centrale formål for dagtilbud er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og
udvikling. Som et værktøj hertil skal alle dagtilbud omfattet af dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk
læreplan. Læreplanen skal udarbejdes i forhold til to aldersgrupper: 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. 

Fokus på kompetencer og potentialer er afgørende for, hvordan børn klarer sig senere i livet. Pædagogiske
læreplaner er et arbejdsredskab til at sikre, at der bliver sat fokus på det hele barn, alle dets potentialer og
kompetencer og ruste det enkelte barn til at begå sig videre i livet.
Dette gælder for alle børn, så derfor er den pædagogiske læreplan et redskab til at sikre udvikling af centrale
kompetencer hos børn i al almindelighed, og hos børn der har behov for helt særlige vilkår i dagtilbuddet.

Vi ser på læreplanerne ud fra et helhedsperspektiv

Vi er gode til at opfange børnenes udviklingspotentale og behov.
Den pædagogiske læreplan er et godt redskab til at komme rundt om det hele barn. Det
giver god mening at få debateret, hvad det er vi vil,  hvorfor og hvordan kommer vi derhen.
Det styrker fagligheden og personalegruppen bliver skarpere i forståelsen på egen praksis.

Vi er rigtig gode til at udvirke læreplanerne i praksis. Der bliver lavet mange spændende
ting for at opfylde temaerne. Det sprudler af ideer, og der lægges stor vægt på børnenes
oplevelser. De voksne er gode til at se tingene i et børneperspektiv. Der bliver dokumenteret
meget gennem fotos (skærm ), ved udstilling og ophængning af børnens produkter.

Institutionerne er blevet gode til at inddrage børneperspektivet - bl.a. ved at indeholde
BMV(børnemiljøvurdering) i læreplanen.

Refleksion og læring.

Vi SKAL blive bedre til at dokumentere skriftligt - lave evalueringer.

Vores endelige evalueringer skal kvalificeres.

Vi vil blive bedre til at opdatere de pædagogiske læreplaner på hjemmesiden, og
synliggørelse af arbejdet med de pædagogiske lærerplaner. 
Øve os i at blive endnu bedre til at implementere læreplansarbejdet i dagligdagen via
praksis.
Organitorisk er det vigtigt, at der er en tydelig plan over det pædagogiske arbejde, at
ledelsen har en tydelig plan over, hvad vej vi går, og hvad vi har fokus på, og at
medarbejderne er angagerede og ansvarlige overfor det arbejde, de gør.

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig,
organisatorisk og brugeroplevet kvalitet

Evaluering af ansvarsområder

Det skal fremgå af beskrivelsen af arbejdet med læreplanen, hvorledes der arbejdes med evaluering. Ligeledes
skal det enkelte dagtilbud udarbejde en plan, der beskriver, hvordan det sikres, at arbejdet med alle
læreplanstemaer evalueres.
Formålet med evalueringen er at synliggøre kvalitet og resultater for det enkelte dagtilbud og for
dagtilbudsområdet samlet. Særligt skal evalueringen beskrive og dokumentere personalets læring fra det
pædagogiske arbejde og fokuspunkter for videre pædagogisk udvikling.
Formålet er endvidere at skabe ny viden om det pædagogiske arbejde og at bruge den nye viden til udvikling
og synliggørelse af arbejdet. Det er ikke det enkelte barn, gruppen af børn eller den enkelte medarbejder, der
skal evalueres, men det pædagogiske arbejde, og den betydning det har for børnenes udvikling, læring og
trivsel.
Der er udarbejdet en skabelon for evaluering, som alle dagtilbud skal bruge fra januar 2012. For at sikre en
fælles forståelsesramme af evaluering, anvendes følgende definition af innovativ evaluering:
’Innovativ evaluering er en refleksiv relationel proces, hvor kontekstbestemt viden om fortiden og nutiden
anvendes til fremadrettede handlinger, der understøtter aktørerne i at skabe nye muligheder og forbedret
praksis parallelt med, at eksterne krav om dokumentation opfyldes’.

7.2

Evaluering
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7.2.2

7.2.3

Ansvarsområde: Sprogvurdering og sprogindsats

Lovgrundlaget for sprogindsatsen fremgår af dagtilbudsloven. 
Sprogvurdering omfatter:
 • børn i dagtilbud, som det pædagogiske personale har en formodning om kan have behov for sprogstimulering
 • børn der ikke er i dagtilbud

Sprogvurdering gælder for børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. 
Bestemmelserne om sprogvurdering skal ses i sammenhæng med skolelovens bestemmelse om sprogvurdering
ved skolestart. 
SKAL-opgave: Sprogvurdering af børn i 3-års alderen er obligatorisk – hvis der formodes at være behov for
det, dvs. en skal-opgave.
KAN-opgave: Sprogvurdering af børn ved 5½ års alderen før skolestart – vurderes, hvis der formodes at være
behov for det, men det er en kan-opgave.
SKAL-opgave: Sprogvurdering skal gennemføres ved start i børnehaveklassen, dvs. en skal-opgave.

Ansvarsområde: Barnets overgange

Hedensted Kommune har udarbejdet overordnede rammer for samarbejdet om børns overgange fra henholdsvis
hjem, dagpleje og vuggestue til børnehave samt for overgangen fra dagtilbud til skole. 

Medabejderne er generelt gode til at opfange børn med sproglige udfordringer, og vi er
således godt med i forhold til at få sprogvurderet de børn, som har behov for dette.

Vi er gode til at lave generelle og fokuserede indsatser indenfor sprogområdet. Vi har
personaler med gode, relevante uddannelser indfor sprogområdet.

Vi er gode til at se de børn, der har brug for en særlig eller fokuseret indsats.

Vi arbejder målrettet med sprog og sprogindsats i 2012. Implementeringen af dialogsk
læsning og samtaler i hverdagen via sprogunderstøttende strategier er i gang.De
meningsgivende metoder letter implementeringen.

Vi er kommet godt igang med den nye elektroniske sprogvurdering

I øjeblikket overvejes om vi i Hedensted Kommune skal bruge Kompetencehjulet som
sprogvurderingsredskab, og medarbejderne skal bl.a. defor på et aftenkursus lære at
anvende dette redskab til gavn for børnene.

Vi kan blive bedre til at dokumentere dette område, og at der kommer mere system i
arbejdet med sprogvurderinger af de mindste børn.

At integrere arbejdet med fokuserede og særlige indsatser i den daglige pædagogiske
praksis,  og at ndsatsen skal blive en stadig mere naturlig del af hverdagen.

Vi vil i særlige situationer vælge at bruge både Spogpakkens vurdering og
Kompetencehjulet.Bruge mere tid på faglig sparring indenfor området  - både på
personalemøder og på tværs i sprognetværksgruppen. 

Tilskynde vore to sprogkyndige medarbejdere til yderligere udvikling inden for området og
videndele med kolleger.

Vi er kommet godt igang med at arbejde med De understøttende sprogstrategier og
Dialogisk læsning, og vil fremadrettet bruge dem endnu mere som pædagogisk metode til
sprogindsatsen. Vi udbreder også viden om ovenstående til forældrene via plancher og
uddeling af materiale.

Vi vil fortsætte med at inddrage forældrene i starten af forløbet. Vi vil fortsat holde os
orienteret og opdateret omkring sproglig indsats og prioritere børnenes sprogudvikling og
den sproglige dimension i de pædagogiske aktiviteter.

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig,
organisatorisk og brugeroplevet kvalitet

Evaluering
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7.2.4

Af dagtilbudsloven fremgår det, at dagtilbuddene i samarbejde med forældrene skal sikre en god overgang til
skolen ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Det fastlægges desuden,
at det er dagtilbuddet i samarbejde med skolen, der har ansvaret for at skabe en sammenhængende overgang til
skole og fritidstilbud.

Ansvarsområde: Det obligatoriske frokostmåltid

Pr. 1. januar 2010 blev det lovpligtigt, at alle børn i dagtilbud i alderen 3 år til skolestart skal tilbydes et sundt
frokostmåltid om dagen. Frokostmåltidet er en del af kerneydelsen. Tanken er, at et fælles måltid mad vil
fremme gode kostvaner og forebygge fedme og bidrage til børnenes generelle velvære og udvikling.

Det obligatoriske frokostmåltid gælder alle daginstitutioner. Det vil sige kommunale daginstitutioner,
selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner.  Dagplejen og private pasningsordninger er ikke omfattet af

Vi er gode til at skabe god overgang mellem vuggestue og børnehave via vores beskrevne
målrettede indsats.

Vi er gode til at arbejde med at integrere børnene på tværs af vuggestue og børnehave.
Mange har søskende i huset, så vi har et tiltag, hvor søskende på tværs af huset tager på tur.
Ligeledes kommer børnene ofte på besøg ved hinanden.

Vi er gode til at modtage nye børn, får meget positiv respons fra nye forældre som siger, de
har følt sig taget rigtig godt af. De føler sig trygge ved huset og personalet. Når børnene
skifter stue, gøres der meget ud af dette. F

Styrken er, at dagplejerne i forvejen er en del af huset og kommer derind på skift. Vi er gode
til at bruge hinandens ressourcer i dagligdagen og benytte hinandens rammer.

Vi gør meget ud af at få besøg af kommende børnehavebørn via dagplejen, hvor vi har en
skriftlig samarbejdsaftale. Vi har også en skriftlig samarbejdsaftale med skolen "Den røde
tråd).

De er netop udgivet en ny folder med ideer til overgange for 0-3 årige. Herunder Barnets
bog. Vi vil tilegne os dette materiale og anvende de dele, som vi finder velegnet for os.

Det er her blevet synligt, at vores overlevering fra vuggestuen til børnehaven skal
kvalificeres i form af skriftlig overlevering. Vi savner en præcis beskrivelse af rammerne for
denne

Vi kan blive bedre til at beskrive de børn, vi sender afsted, og vi kan blive bedre til det
formelle samarbejde i forhold til dagplejen.

Fastholde planlæggelse af en fælles personalemøde mellem dagplejere og
børnehavepersonale

Vi vil arbejde på at blive stadig mere synlige i lokalområdet, sådan at nye forældre tidligt
opdager børnehavens mange ressourcer samt mærker og ser de præg børnehaven sætter i det
lokale

Der skal udarbejdes en skriftlig beskrivelse i forhold til formen på overlevering fra
vuggestue til børnehave.

Fremadrettet vil vi i samarbejde med dagplejerne og dagplejepædagogen have beskrevet
vores måde at samarbejde på bl.a. omkring overgange fra dagpleje til børnehave, sådan at
forældre bliver opmærksomme på, hvilket samrbejde der finder sted, samt at dette varieres
sådan, at det kommer barnet til gavn.

Måske lave brugerundersøgelser i samarbejde med forældreråd og bestyrelse.

Vi vil tage udgangspunkt i den udarbejdede pjece vedr. overgagnen fra dagpleje til
børnehave, og drøfte forbedringer af samarbejdet ud fra den.

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig,
organisatorisk og brugeroplevet kvalitet

Evaluering
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7.2.5

loven.

Dagtilbudsloven giver mulighed for at forældrene kan fravælge den kommunale frokostordning. De nærmere
retningslinjer for dette og for forældrenes meddelelse om deres beslutning vedrørende et sundt frokostmåltid
fremgår af styrelsesvedtægten for daginstitutioner i Hedensted Kommune.

Endvidere har Børne-, Undervisnigns- og Kulturudvalget vedtaget en overordnet måltidspolitik som
retningsgivende for de enkelte dagtilbuds egen politik på området.

Ansvarsområde: Samarbejde med forældrebestyrelse

Rammen for samarbejdet med forældrene, forældreindflydelse og - retskrav fremgår af Dagtilbudsloven. 
Således skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje have
adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre.
Medarbejderne i dagtilbuddet skal være repræsenteret i forældrebestyrelsen, og Kommunalbestyrelsen kan
bestemme om medarbejderrepræsentanterne skal have stemmeret.

Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for dagtlbuddets arbejde og for anvendelsen af en budgetramme
indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
Ligeledes skal forældrebestyrelsen varetage sine opgaver indenfor de mål og rammer, som
kommunalbestyrelsen har fastsat.
Forældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelse af daginstitutionslederen og
indstillingsret ved ansættelse af personale.

Endeligt fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde vedtægt for styrelsen af daginstitutionen og den
kommunale dagpleje, samt at kommunalbestyrelsen ikke kan overlade opgaver med at føre tilsyn og beføjelser,
der følger af kommunalbestyrelsens bevillings- og arbejdsgiverkompetence til forældrebestyrelsen.

De nærmere bestemmelser angående forældrebestyrelserne fremgår af Hedensted kommunes styrelsesvedtægt.

De institutioner, der tilbyder et sundt frokostmåltid, er tilfredse med ordningen, og har
ingen ønsker om at ændre på det.

Det er  målet, at alle institutioner udarbejder en kostpolitik.
Der er fortsat enkelte indtitutioner,der ikke har udarbejdet en kostpolitik. Dette bør ske i
løbet af 2013.

Alle dagtilbud skal - uanset om de tilbyder et sundt frokostmåltid - udarbejde en kostpolitik.
Denne skal drøftes med bestyrelsen og fremgå af dagtilbuddets hjemmeside.

Generelt er der et godt samarbejde mellem forældre pg personale. Forældrene mødes med
åbenhed. De inddrages og informeres om dagtilbuddets hverdag.

Flere dagtilbud ønsker at kvalificere informationen til forældrene og i højere grad at kunne
synliggøre dagtilbuddets udvikling. 
Endvidere er der fortsat i nogle dagtilbud behov for afklaring og præcisering af henholdsvis
ledelsens og bestyrelsens roller 
 og kompetencer. Dvs. der er behov for forventningsafstemning  vedrørende samarbejdet.

Dagtilbuddene ønsker fortsat at udvikle og forbedre forældresamarbejdet og prioritere
dialogen med forældrene såvel i det enkelte dagtilbus som på dialogmøder m.v.

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig,
organisatorisk og brugeroplevet kvalitet

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig,
organisatorisk og brugeroplevet kvalitet

Evaluering

Evaluering



Kvalitetsrapport

Dagtilbud i Hedensted, 2011-2012 Side 20 af 50

7.2.6 Ansvarsområde: Tilsyn

Kommunen udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet, som udgør grundbestanddelen af
tilsynet. Kvalitetsrapporten fokuserer på temaerne: ledelse, ressourcer, medarbejdere, metoder og processer,
brugerresultater, medarbejderresultater, faglige resultater samt øvrige nøgleresultater.

Tilsynet omfatter således både indholdet af tilbuddene og den måde opgaverne løses på, både hvad angår de
pædagogiske forhold - herunder arbejdet med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøet, og de
sikkerhedsmæssige, hygiejniske og økonomiske forhold. 

Endvidere omfatter tilsynet dagtilbuddets arbejde med dokumentation og evaluering - bl.a. med henblik på
synliggørelse af kvalitet og resultater for det enkelte dagtilbud og for dagtilbudsområdet samlet. Forståelsen af
den løbende udvikling og innovation af kvalitet og resultater er baseret på følgende definition af innovativ
evaluering: "Innovativ evaluering er en refleksiv relationel proces, hvor kontekstbestemt viden om fortiden og
nutiden anvendes til fremadrettede handlinger, der understøtter aktørerne i at skabe nye muligheder og
forbedret praksis parallelt med, at eksterne krav om dokumentation opfyldes".

Tilsynet handler ikke blot om kontrol i snæver forstand, men gennemføres som nævnt som led i sikring af
kvalitet og kan samtidig give potentiale for kvalitetsudvikling, dels for det enkelte tilbud, dels generelt for alle
kommunens dagtilbud. 

Tilsynet er dialogbaseret og giver det enkelte dagtilbud viden om, hvor der kan være behov for forbedringer,
og hvor der er udviklingspotentiale. Samtidig kan dagtilbudsafdelingen få inspiration til at komme på forkant
med udviklingen og handle proaktivt samt få viden om, hvor det kan være hensigtsmæssigt at foretage
justeringer. Tilsynets opsamling af evalueringerne danner grundlag for dialog med det politiske udvalg for
området.

Dagtilbuddene udtrykker generelt tilfredshed med den fælles ramme for tilsyn og tilhørende
materiale. Materialet vurderes anvendeligt, enkelt og let at bruge .

Der skal fortsat arbejdes med dagtilbuddenes evaluering af læreplansarbejdet og især  med
evaluering af personalets egen læring og faglige udvikling.

Rammen for tilsyn skal evalueres i 2013. I den forbindelse skal formålet med evalueringen
af personalets læring og faglige udvikling styrkes og tydeliggøres - herunder i det skriftlige
mateiale.

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig,
organisatorisk og brugeroplevet kvalitet

Evaluering
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8.1

Mission Vision

Dagtilbudsområdet
ønsker at sikre børn i
alderen 0-6 år gode
opvækstvilkår i deres
pasningstilbud

0 år til skolestart

Innovativ tilgang til inklusion

Overgange

Visioner

Alle dagtilbud i Hedensted Kommune inkluderer børn fra 0 – 6 år i omsorgsfulde, udviklingsstøttende og
lærende miljøer, hvor børnenes mulighed for optimal udvikling er i centrum. 
Alle børn er lige forskellige, så derfor inkluderer dagtilbuddene alle børn, og de pædagogiske rammer giver
mulighed for udviklende, forpligtende og differentierede fællesskaber.

Dagtilbuddene i Hedensted Kommune er udviklingsorienterede, innovative, og fagligt kvalitetsbevidste
pædagogiske tilbud med engagerede medarbejdere og værdiorienteret ledelse. 

Dagtilbuddene i Hedensted Kommune er attraktive arbejdspladser præget af arbejdsglæde, hvor omgangstone,
humor, anerkendelse, ansvarlighed og refleksion præger hverdagen med respekt for børn, forældre og
samarbejdspartnere.

8. Udvikling - Visioner, målsætninger og resultatmål

Lederen igangsætter inklusionsprocessen

Lederen sikrer videndeling

Overordnet viden om inklusion

Værdifulde fællesskaber

Medarbejderen kan omsætte de fastsatte mål
og pædagogiske teorier

Alle børn har ret til at være en del af et
fællesskab

Åben og ærlig dialog

Åben og ærlig dialog i og med
lokalsamfundet

Differentierede børnemiljøer
Pædagogiske og inkluderende miljøer
Forældrene tilbydes samtaler

Inklusion i beskrivelserne af proces og
mål

Synliggørelse af de pædagogiske
ressourcer og kompetencer, der er i
personalegruppen

Lederen en del af et reflekterende
ledernetværk

Fleksible gruppestrukturer
Medarbejderne understøtter
fællesskaber
Fælles sprog i medarbejdergruppen
Iagttagelser af børn i allerede
eksisterende fællesskaber

Organisering af særlig viden og
kompetencer
Visitationsprocedure der matcher den
fleksible og brugervenlige organisering

Fokus på inklusion i børns overgange
Principper for inklusion
Forældrene inddrages i arbejdet med
inklusion

Lokal synlighed om inklusion
Tværgående samarbejde og
arrangementer i lokalområdet

Ramme for overgange for børn fra 0 år
til skolestart

Målsætning
Resultatmål
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Mission Vision

Sundhed

Forældresamarbejde

Forældrebestyrelser

Kvalitet og faglighed

Det respekteres, at barndommen har sine særlige kendetegn og sin egen kultur, hvor legen
har stor betydning.

Det enkelte barn mødes med anerkendelse af opmærksomme og nærværende voksne.

Ansatte og forældre holder tæt kontakt og samarbejder om det enkelte barn og
børnegruppen.

Børnene indgår i forpligtende fællesskaber, hvor deres evne til at indgå i sociale
sammenhænge udvikles.

De ansatte møder børn, forældre og hinanden med engagement og faglig nysgerrighed.

De fysiske rammer er inspirerende, rummelige og vedligeholdte, så børnene kan trives og
udvik-les i sunde og udviklende omgivelser.

Mulighederne for at understøtte børnenes udvikling sikres ved, at alle medarbejdere er
velud-dannede og løbende tilbydes kompetenceudvikling.

Vision: 0 år til skolestart

Pasningsmulighederne for børn i alderen 0 år til skolestart i Hedensted Kommune er kendetegnet ved en vifte
af forskellige tilbud og institutionstyper med hver sine særlige kendetegn og specielle kompetenceområder,
såsom skov- og idrætsbørnehaver, land- og bybørnehaver og dagplejen med stor mangfoldighed.

Hver især opfylder dagplejen og institutionerne betingelserne for at skabe optimale rammer for børns
udvikling og trivsel.

Vi vægter at bevare det lille i det store for at sikre tryghed i hverdagen gennem genkendelighed og
overskuelige rammer.

Strategi

8.1.1

Ramme for brobygning mellem
dagtilbud og skole/SFO

Forebyggende perspektiv på børns
motorik
Sorg- og kriseplan
Kostpolitik
Retningslinjer vedrørende rygning
Alkoholpolitik

Forventningsafklaring mellem forældre
og dagtilbuddet
Kommunikationsstrategi
Kommunikationen understøttes af
elektroniske hjælpemidler

Årlige dialogmøder
Møder for forældrebestyrelsesformænd
Inddragelse af forældrebestyrelserne
Synlig og tilgængelig
forældrebestyrelse

Målrettede kurser og efteruddannelse
Erfaring, ny viden og forskning bruges
i praksis

Målsætning
Resultatmål
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At være inkluderet handler om at høre til og være en del af et udviklende, forpligtende og
fleksibelt fællesskab med andre børn og voksne.

Dagplejen og daginstitutionerne skal skabe trivsel, udviklingsmuligheder og
læringsmiljøer for alle børn.

Det enkelte barn skal føle sig anerkendt, bidragende, nødvendig og værdifuld.

Børn har forskellige forudsætninger, behov og kompetencer. Derfor skal de ansatte i
dagtilbuddet skabe mulighed for differentierede fællesskaber.

Det faglige fokus er på det relationelle, således at det faglige perspektiv koncentrerer sig
om fællesskaber, og det enkelte indi-vids kompetencer til at indgå i – og lade andre være
en del af et socialt fællesskab.

Inklusion handler om, at det enkelte barn støttes i at kunne indgå i sociale fællesskaber, så
social marginalisering undgås.

Hedensted Kommune arbejder overordnet innovativt. Dagtilbudsområdet har derfor valgt
at der arbejdes med innovative metoder i forbindelse med inklusionsarbejdet.

Overgange for børn mellem hjem, dagtilbud, skole og SFO skal opleves trygt og
sammenhængende for både børn og forældre.

Der etableres et fælles fundament for samarbejdet, som bygger på anerkendelse og
gensidig respekt.

Der videndeles på tværs af hjem og dagtilbud, skole og SFO, så alle parter oplever, at der
er en rød tråd i samarbejdet.

De ansatte får indsigt i og forståelse for hinandens arbejde, så der skabes gode betingelser
for, at barnet kan bevæge sig fra en kultur til en anden.

Vision: Innovativ tilgang til inklusion

Alle børn er lige forskellige. Dagtilbud håndterer alle børn - også børn i udsatte positioner - inden for
rammerne af tilbuddet.

Dette skal foregå i udviklende og forpligtende fællesskaber, og de ansatte skal være i stand til at skabe
pædagogiske rammer med mulighed for differentierede fællesskaber, der inkluderer alle dagtilbuddets børn.

Det er muligt for ansatte og forældre i dagtilbud på en effektiv og enkel måde, at få sparring og hjælp til at
udvikle det pædagogiske miljø i en inkluderende retning til gavn for børnene. Dette med udgangspunkt i
”Videns og kompetencecenter for inkluderende pædagogik i Dagtilbud.”

Vision: Overgange

I Hedensted Kommune ser vi overgangene i børns liv mellem hjem, dagtilbud, skole og SFO som en
udviklingsmulighed, hvor barnet bliver mødt med nye øjne, andre forventninger og er i nye fysiske rammer.
Det har afgørende betydning, at de voksne omkring barnet samarbejder for at skabe de bedst mulige
betingelser ved et skift.

Strategi

Strategi

8.1.2

8.1.3
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Børnene tilbydes en aktiv hverdag med fysisk udfoldelse.

Børnene færdes i miljøer med plads, lys, og luft.

Det enkelte barn øver sig i at se egne muligheder og træffe sunde valg.

Der er fokus på trivsel gennem anerkendelse og gensidig respekt.

Der drages omsorg, når familier kommer i særlige livssituationer.

Der er gensidig respekt omkring henholdsvis forældre- og medarbejderrollen.

Forældrene er ligeværdige samarbejdspartnere.

Forældrene er aktive samarbejdspartnere omkring deres børns opdragelse, udvikling og
trivsel.

Forældrene bakker op om - og deltager i - institutionens arrangementer, møder m.v.

Der er åben og konstruktiv kommunikation.

Sikre en fælles forståelsesramme, et højt informationsniveau og åbne processer med fokus
på gensidig, respektfuld og troværdig kommunikation.

Det politiske udvalg bruger forældrebestyrelserne som reelle sparringspartnere og lytter til
deres ideer og ønsker.

Der er en ligeværdig dialog i de enkelte bestyrelser, hvor forældre og personale
respekterer hinanden og hinandens synspunkter.

De enkelte forældrebestyrelser udarbejder principper og politikker for det enkelte
dagtilbud.

Den enkelte forældrebestyrelse har kompetence til at medvirke til ansættelse af personale.

Forældrebestyrelsen løbende drøfter forældresamarbejdet og forældreindflydelsen med
henblik på udvikling heraf.

Vision: Sundhed

Vi ønsker, at børn udvikler sig i et sundt miljø, hvor fysisk og psykisk nærvær vægtes højt. Børnene skal være
sammen med voksne, der ser verden i børnehøjde.

Vision: Forældresamarbejde

Et godt samarbejde mellem forældre og personale er en forudsætning for at børn udvikles og trives i det
enkelte dagtilbud.

Vision: Forældrebestyrelser

I Hedensted Kommune spiller de lovpligtige forældrebestyrelser en vigtig rolle i forhold til brugerindflydelse
og det overordnede forældresamarbejde.
Forældrebestyrelserne fungerer desuden som talerør i forhold af generel karakter i dagtilbuddet.

Strategi

Strategi

Strategi

8.1.4

8.1.5

8.1.6
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Løbende kompetenceudvikling for alle medarbejdere vægtes højt.

Dagtilbuddene tilstræber, at den nyeste viden inden for børns udvikling anvendes i
praksis.

Der gennem det tværfaglige samarbejde sikres helhed og kvalitet i børnenes hverdag.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bidrager til, at børn og forældre mødes af ansatte
som trives.

Kvalitet og faglighed understøttes ved, at bygninger og udenomsarealer løbende
vedligeholdes og er i sikkerhedsmæssig lovmæssig stand.

Der arbejdes innovativt.

Vision: Kvalitet og faglighed

Professionalisme, et højt fagligt pædagogisk niveau og arbejdsglæde er af central betydning for kvaliteten i
Hedensted Kommunes dagtilbud.

Strategi

8.1.7



Kvalitetsrapport

Dagtilbud i Hedensted, 2011-2012 Side 26 af 50

Kort oversigt over resultatmål8.2.1

Resultatmål Aftalt opfyldt ultimo Status Forventning

Vurdering af målopfyldelse
ultimo 2012

Vision: 0 år til skolestart

Vision: Innovativ tilgang til inklusion

Vision: Overgange

Vision: Sundhed

Vision: Forældresamarbejde

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

<ej angivet>

<ej angivet>

<ej angivet>

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

<ej angivet>

<ej angivet>

<ej angivet>

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Opfyldt

Delvist opfyldt

Opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Opfyldt

Ikke opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Differentierede børnemiljøer

Pædagogiske og inkluderende miljøer

Forældrene tilbydes samtaler

Inklusion i beskrivelserne af proces og mål

Synliggørelse af de pædagogiske ressourcer og
kompetencer, der er i personalegruppen

Lederen en del af et reflekterende ledernetværk

Fleksible gruppestrukturer

Medarbejderne understøtter fællesskaber

Fælles sprog i medarbejdergruppen

Iagttagelser af børn i allerede eksisterende
fællesskaber

Organisering af særlig viden og kompetencer

Visitationsprocedure der matcher den fleksible og
brugervenlige organisering

Fokus på inklusion i børns overgange

Principper for inklusion

Forældrene inddrages i arbejdet med inklusion

Lokal synlighed om inklusion

Tværgående samarbejde og arrangementer i
lokalområdet

Ramme for overgange for børn fra 0 år til skolestart

Ramme for brobygning mellem dagtilbud og
skole/SFO

Forebyggende perspektiv på børns motorik

Sorg- og kriseplan

Kostpolitik

Retningslinjer vedrørende rygning

Alkoholpolitik

Forventningsafklaring mellem forældre og
dagtilbuddet

Kommunikationsstrategi

Den inkluderende leder

Inklusion i hverdagen

Organisering (børn med særlige behov ift.
inklusion)

Forældresamarbejde

Lokalsamfundet

Resultatmål8.2
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Resultatmål Aftalt opfyldt ultimo Status Forventning

Vurdering af målopfyldelse
ultimo 2012

Vision: Forældrebestyrelser

Vision: Kvalitet og faglighed

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Opfyldt

Opfyldt

Delvist opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Kommunikationen understøttes af elektroniske
hjælpemidler

Årlige dialogmøder

Møder for forældrebestyrelsesformænd

Inddragelse af forældrebestyrelserne

Synlig og tilgængelig forældrebestyrelse

Målrettede kurser og efteruddannelse

Erfaring, ny viden og forskning bruges i praksis
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Strategi for vision
Det respekteres, at barndommen har sine særlige kendetegn og sin egen kultur, hvor legen har stor betydning.

Det enkelte barn mødes med anerkendelse af opmærksomme og nærværende voksne.

Ansatte og forældre holder tæt kontakt og samarbejder om det enkelte barn og børnegruppen.

Børnene indgår i forpligtende fællesskaber, hvor deres evne til at indgå i sociale sammenhænge udvikles.

De ansatte møder børn, forældre og hinanden med engagement og faglig nysgerrighed.

De fysiske rammer er inspirerende, rummelige og vedligeholdte, så børnene kan trives og udvik-les i sunde
og udviklende omgivelser.

Mulighederne for at understøtte børnenes udvikling sikres ved, at alle medarbejdere er velud-dannede og
løbende tilbydes kompetenceudvikling.

Resultatmål

Differentierede børnemiljøer
(2013)
Der er tilrettelagt særligt differentierede miljøer, der kan tilgodese
børns individuelle behov, eksempelvis differentieret indsats i
institutionerne, minigrupper, og minidagpleje

Pædagogiske og inkluderende miljøer
(2013)
Vi tilgodeser alle børn og skaber pædagogiske og inkluderende
miljøer, der understøtter børnenes behov for udvikling og
opbygning af sociale relationer og kompetencer.

Forældrene tilbydes samtaler
(2013)
Forældrene tilbydes samtaler i dagtilbuddet om eget barn.

Vurdering af målopfyldelse
ultimo 2012

Status:

Status:

Status:

<ej angivet>

<ej angivet>

<ej angivet>

Forventning:

Forventning:

Forventning:

<ej angivet>

<ej angivet>

<ej angivet>

8.2.2 Vision: 0 år til skolestart

Pasningsmulighederne for børn i alderen 0 år til skolestart i Hedensted Kommune er kendetegnet ved en vifte
af forskellige tilbud og institutionstyper med hver sine særlige kendetegn og specielle kompetenceområder,
såsom skov- og idrætsbørnehaver, land- og bybørnehaver og dagplejen med stor mangfoldighed.

Hver især opfylder dagplejen og institutionerne betingelserne for at skabe optimale rammer for børns udvikling
og trivsel.

Vi vægter at bevare det lille i det store for at sikre tryghed i hverdagen gennem genkendelighed og
overskuelige rammer.
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8.2.3

Strategi for vision
At være inkluderet handler om at høre til og være en del af et udviklende, forpligtende og fleksibelt
fællesskab med andre børn og voksne.

Dagplejen og daginstitutionerne skal skabe trivsel, udviklingsmuligheder og læringsmiljøer for alle børn.

Det enkelte barn skal føle sig anerkendt, bidragende, nødvendig og værdifuld.

Børn har forskellige forudsætninger, behov og kompetencer. Derfor skal de ansatte i dagtilbuddet skabe
mulighed for differentierede fællesskaber.

Det faglige fokus er på det relationelle, således at det faglige perspektiv koncentrerer sig om fællesskaber, og
det enkelte indi-vids kompetencer til at indgå i – og lade andre være en del af et socialt fællesskab.

Inklusion handler om, at det enkelte barn støttes i at kunne indgå i sociale fællesskaber, så social
marginalisering undgås.

Hedensted Kommune arbejder overordnet innovativt. Dagtilbudsområdet har derfor valgt at der arbejdes med
innovative metoder i forbindelse med inklusionsarbejdet.

Vision: Innovativ tilgang til inklusion

Alle børn er lige forskellige. Dagtilbud håndterer alle børn - også børn i udsatte positioner - inden for
rammerne af tilbuddet.

Dette skal foregå i udviklende og forpligtende fællesskaber, og de ansatte skal være i stand til at skabe
pædagogiske rammer med mulighed for differentierede fællesskaber, der inkluderer alle dagtilbuddets børn.

Det er muligt for ansatte og forældre i dagtilbud på en effektiv og enkel måde, at få sparring og hjælp til at
udvikle det pædagogiske miljø i en inkluderende retning til gavn for børnene. Dette med udgangspunkt i
”Videns og kompetencecenter for inkluderende pædagogik i Dagtilbud.”

Målsætning Resultatmål

Inklusion i beskrivelserne af proces og
mål
(2013)
Inklusion indgår i beskrivelserne af
proces og mål, og der evalueres løbende
på både proces og resultater.

Synliggørelse af de pædagogiske
ressourcer og kompetencer, der er i
personalegruppen
(2013)
De pædagogiske ressourcer og
kompetencer der er i personalegruppen
synliggøres, så de kan benyttes bedst
muligt til gavn for børnene.

Vurdering af målopfyldelse
ultimo 2012

Lederen igangsætter
inklusionsprocessen

Lederen igangsætter inklusionsprocessen i
dagtilbuddet, så der skabes en
inkluderende kultur og et inkluderende
miljø.

Lederen sikrer videndeling

Lederen sikrer videndeling - også om
inklusion - i egen organisation.

Status:

Status:

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Institutionerne er blevet involveret i det
konkrete arbejde med inklusion sommeren
2012. De enkelte dagtilbud arbejder med
udmøntning af målet.
beskrivelser for processer og mål indgår i
kvalitetsrapporten for 2012.
Inklusion har i 2012 været fokusområde og
punkt på tilsyn.

Der er stor forskel på hvor langt
dagtilbuddene er. ca halvdelen har
synliggjort de pædagogiske ressourcer og
kompetencer, resten er i gang med arbejdet.

Forventning:

Forventning:

Opfyldt

Opfyldt

Ved udgangen af 2013 indgår beskrivelser
af processer og mål for inklusion for alle
dagtilbud. Der evalueres løbende på mål og
resultater gennem IT-systemet Activity.

Samtlige dagtilbud har beskrevet egne
pædagogiske ressourcer og kompetencer
inden udgangen af 2013.

Initiativer:

Partnerskabsgruppen for inklusion følger
og understøtter løbende dagtilbuddenes
initiativer og udvikling vedrørende
inklusion.
Der vil fremadrettet være fokus på
skriftlighed og evaluering i forbindelse
med tilsyn 2014.

Perspektiv: Den inkluderende leder
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Målsætning

Målsætning

Resultatmål

Resultatmål

Lederen en del af et reflekterende
ledernetværk
(2013)

Lederen er en del af et reflekterende
ledernetværk, hvor også
inklusionsperspektivet drøftes og
udvikles.

Fleksible gruppestrukturer
(2013)

Der er fleksible gruppestrukturer, så det
bliver muligt for alle børn at finde et
socialt tilhørssted.

Medarbejderne understøtter
fællesskaber
(2013)

Medarbejderne understøtter fællesskaber
og vejleder børnene i at opbygge sociale
relationer

Fælles sprog i medarbejdergruppen
(2013)
Der er et fælles sprog i
medarbejdergruppen, som understøtter
pædagogikken og den inkluderende
praksis i dagtilbuddet.

Vurdering af målopfyldelse

ultimo 2012

Vurdering af målopfyldelse

ultimo 2012

Overordnet viden om inklusion

Lederen har en overordnet viden om
inklusion.

Værdifulde fællesskaber

Hverdagen for børnegruppen skal
tilrettelægges, så der skabes værdifulde
fællesskaber og at disse understøttes.

Status:

Status:

Status:

Status:

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Opfyldt

Delvist opfyldt

Der er mange dagtilbudsledere der har
drøftet inklusion i deres formelle netværk -
udviklingsteamet. Der er nye ledere der
naturligt endnu ikke har deltaget i et
netværk.

Halvdelen af dagtilbuddene er fleksible i
deres organisering af dagligdagen, så det
enkelte barns behov tilgodeses. Resten
udtrykker på forskellig vis at de er på vej til
ændringer for at blive mere fleksible.

Der er et par institutioner som arbejder
kvalificeret med temaet uden at have
opfyldt egne forventninger. Alle
institutioner arbejder på forskellige niveauer
med understøtning og vejledning af børnene
ift at opbygge sociale relationer.

Halvdelen af dagtilbuddene har arbejdet
med det fælles sprog, og de resterende har
det med i planlægningen for det kommende
år.

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

I løbet af 2013 vil alle ledere benytte sig af
at drøfte inklusion i et netværk.

Hovedsageligt vil dagtilbuddene tilgodese
alle børn i at finde et socialt tilhørssted.
Enkelte udtrykker tvivl ift.de fysiske
rammer

Inden udgangen af 2013 vil alle have sikret
at medarbejderne understøtter fællesskaber
og vejleder børnene i at opbygge sociale
relationer.

Alle vil i løbet af 2013 have fokus på et
fælles sprog, og arbejde kontinuerligt med
dette.

Initiativer:

Intentionen er at dagtilbuddet
efterfølgende i personale og
bestyrelsessammenhæng drøfter brugen
af denne beskrivelse.

Initiativer:

Adelingens konsulenter kan inviteres ind
i netværket efter behov for at sparre eller
undervise vedrørende inklusion.

Initiativer:

Dagtilbudsafdelingen vil understøtte de
dagtilbud der er i tvivl.

Perspektiv: Inklusion i hverdagen
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Målsætning

Målsætning

Resultatmål

Resultatmål

Iagttagelser af børn i allerede
eksisterende fællesskaber
(2013)

Børn iagttages med udgangspunkt i de
allerede eksisterende fællesskaber, så der
derved forebygges ekskluderende adfærd.

Organisering af særlig viden og
kompetencer
(2013)
Organiseringen af de personer, som har
særlig viden og kompetencer vedrørende
børn med særlige behov ift. inklusion -
Team for Inkluderende Pædagogik (TIP),
er brugervenlig og fleksibel. I Dagplejens
to områder er der særligt uddannede
pædagoger, som på samme måde bruges
til sparring og vejledning af dagplejerne. 
På den måde bliver ressourcerne
tilgængelige i hverdagen, og gensidig
læring og fælles indsats vil kendetegne
det faglige miljø.

Visitationsprocedure der matcher den
fleksible og brugervenlige organisering
(2013)
Visitationsproceduren matcher den
fleksible og brugervenlige organisering,
hvor pædagoger og andre faggrupper
bruger et let tilgængeligt digitalt redskab
(Kompetencehjulet) der følger barnets
udvikling fra fødsel til overgangen til
skole/SFO.

Vurdering af målopfyldelse

ultimo 2012

Vurdering af målopfyldelse
ultimo 2012

Alle børn har ret til at være en del af et
fællesskab

Alle børn har ret til at være en del af et
fællesskab. Vi ser på det enkelte barns
ressourcer, og fokuserer på hvorledes
omgivelserne og pædagogikken i
dagligdagen udformes og tilrettelægges, så
det enkelte barn kan trives og udvikle sig
som en del af et fællesskab.

Det betyder, at vi som en del af tilbuddene
i Dagtilbud i Hedensted også har mulighed
for at tilbyde børnene et mere specialiseret
tilbud, hvis det er den løsning der opfylder
målet om inklusion.

Status:

Status:

Status:

Opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Der er i dagtilbuddene en god kultur med
hensyn til at iagttage og reflektere, De
eksisterende fællesskaber danner på
forskellig vis udgangspunkt i forebyggelsen
af ekskluderende adfærd.

Der er 2/3 af dagtilbuddenene mener at den
nye organisering af de personer der har
særlig viden og kompetencer (TIP) er
brugervenlig og fleksibel. Den resterende
del afventer at få mere erfaing i brug af den
ny organisering

En overvejende del  af dagtilbuddene har
benyttet kompetencehjulet i forbindelse med
visitation.

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Der vil fortsat i 2013 blive arbejdet for at
kvalificere den reflekterende praksis i det
enkelte dagtilbud i bestræbelserne på en
inkluderende adfærd hos børnene.

Den overvejende del mener at de i løbet af
2013 have gode erfaringer med den ny
organisering, så den opfattes som
brugervenlig og fleksibel.

Kompetancehjulet benyttes af alle dagtilbud
i forbindelse med visitation.

Initiativer:

Et udviklingspunkt kunne være at der
samtidig er fokus på voksenperspektivet.

Initiativer:

De dagtilbud der ikke forventer at nå i
mål i løbet af 2013 vil blive kontaktet af
konsulenter fra afdelingen for at få en
dialog om brugen af den nye
organisering, så gensidig læring og fælles
indsats bliver kendetegnende.

Initiativer:

Det undersøges løbende om
kompetencehjulet kan være et brugbart
redskab i andre sammenhænge -
eksempelvis ved ansøgning af
Barnsbestemt tillæg.

Perspektiv: Organisering (børn med særlige behov ift.
inklusion)
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Målsætning

Målsætning

Resultatmål

Resultatmål

Fokus på inklusion i børns overgange
(2013)

Der arbejdes ud fra et inkluderende
perspektiv ved overgange mellem hjem,
dagpleje/vuggestue, dagtilbud,
skole/SFO.

Principper for inklusion
(2013)

Bestyrelsen har udarbejdet principper for
inklusion i dagtilbuddet.

Forældrene inddrages i arbejdet med
inklusion
(2013)
Forældrenes forskellige ressourcer
inddrages i arbejdet med inklusion, fordi
de udgør en uvurderlig ressource i
forhold til børnenes trivsel og udvikling.

Lokal synlighed om inklusion
(2013)
Dagtilbuddets arbejde med inklusion er
synligt i lokalsamfundet.

Tværgående samarbejde og
arrangementer i lokalområdet
(2013)
Dagtilbuddet har etableret samarbejde
eller arrangementer i lokalområdet, fx til
plejehjem, grundejerforening,
forretninger, idrætsforening mm.

Vurdering af målopfyldelse
ultimo 2012

Vurdering af målopfyldelse
ultimo 2012

Åben og ærlig dialog

En inkluderende dagtilbudskultur er blandt
andet kendetegnet ved en åben og ærlig
dialog. Inklusion er en fælles opgave for
forældre og dagtilbud, hvor dialog og
fælles viden om inklusion er grundlaget
for samarbejdet.

Åben og ærlig dialog i og med
lokalsamfundet

En inkluderende dagtilbudskultur er blandt
andet kendetegnet ved en åben og ærlig
dialog i og med lokalsamfundet. Inklusion
er en fælles opgave, og derfor skal der
bygges bro mellem lokalsamfund og
dagtilbud.

Status:

Status:

Status:

Status:

Status:

Opfyldt

Ikke opfyldt

Delvist opfyldt

Ikke opfyldt

Delvist opfyldt

Der arbejdes ud fra et inkluderende
perspektiv i forbindelse med overgange.

Dagtilbuddene er først i forbindelse med
kvalitetsrapporten ultimo 2012 blevet
bekendt med, at der skal udarbejdes lokale
principper for arbejdet med inklusion.

Ca. halvdelen af dagtilbuddene har indraget
forældrene i deres arbejde med inklusion.

Resultatet er uklart.

Ca. halvdelen af dagtilbuddene har etableret
samarbejde i lokalområdet.

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Der følges kontinuerligt op på den
inkluderende tilgang i forbindelse med
overgange.

Alle dagtilbud har udarbejdet lokale
principper for arbejdet med inklusion inden
udgangen af 2013.

Alle dagtilbud har i løbet af 2013 informeret
og indraget forældrene i arbejdet med
inklusion.

Det forventes at alle dagtilbud har opfyldt
dette mål ved udgangen af 2013.

Dagtilbuddenes samarbejde med lokal
samfundet er højt prioriteret og det
forventes, at der er etableret samarbejde
med lokalsamfundene inden udgangen af
2013.

Initiativer:

Der er udarbejdet en folder vedrørende
overgange for de yngste børn.

Initiativer:

Lederne skal inspirere hinanden i forhold
til arbejdet med inklusion i bestyrelserne
på et ledermøde i 2013.

Initiativer:

Lederne skal inspirere hinanden i forhold
til forældreindragelse i arbejdet med
inklusion på et ledermøde i 2013.

Initiativer:

Emnet vil blive behandlet på et
ledermøde i 2013.

Initiativer:

Emnet vil blive behandlet på et
ledermøde i 2013.

Perspektiv: Forældresamarbejde

Perspektiv: Lokalsamfundet
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8.2.4

Strategi for vision
Overgange for børn mellem hjem, dagtilbud, skole og SFO skal opleves trygt og sammenhængende for både
børn og forældre.

Der etableres et fælles fundament for samarbejdet, som bygger på anerkendelse og gensidig respekt.

Der videndeles på tværs af hjem og dagtilbud, skole og SFO, så alle parter oplever, at der er en rød tråd i
samarbejdet.

De ansatte får indsigt i og forståelse for hinandens arbejde, så der skabes gode betingelser for, at barnet kan
bevæge sig fra en kultur til en anden.

Vision: Overgange

I Hedensted Kommune ser vi overgangene i børns liv mellem hjem, dagtilbud, skole og SFO som en
udviklingsmulighed, hvor barnet bliver mødt med nye øjne, andre forventninger og er i nye fysiske rammer.
Det har afgørende betydning, at de voksne omkring barnet samarbejder for at skabe de bedst mulige betingelser
ved et skift.

Resultatmål

Ramme for overgange for børn fra 0 år til skolestart
(2013)

Der findes skriftlige samarbejdsaftaler, der ud fra de overordnede
rammer beskriver de lokale rammer for samarbejdet omkring
børns overgange fra 0 år til skolestart. Samarbejdsaftalerne findes
på det enkelte dagtilbuds hjemmeside.

Ramme for brobygning mellem dagtilbud og skole/SFO
(2013)

Der findes skriftlige rammeaftaler for brobygning, der beskriver
samarbejdet mellem dagtilbud og skole/SFO. Rammeaftalerne
findes på det enkelte dagtilbuds hjemmeside.

Vurdering af målopfyldelse

ultimo 2012

Status:

Status:

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Fra børnehave til skole er der de fleste steder udarbejdet en
skriftlig aftale.
For de yngste er området under udvikling.

Fra børnehave til skole er der de fleste steder udarbejdet en
skriftlig rammeaftale. For de yngste er området under udvikling.

Forventning:

Forventning:

Opfyldt

Opfyldt

Det forventes at alle institutioner inden udgangen af 2013 har
udarbejdet skriftlige aftaler for begge aldersgrupper.

Det forventes at alle institutioner inden udgangen af 2013 har
udarbejdet skriftlig rammeatale.

Initiativer:

Der er udarbejdet en rammeaftale for brobygning (fra institution til
skole), samt en pjece for overgangen for de yngste børn (fra hjem
til dagpleje/vuggestue og børnehave).



Kvalitetsrapport

Dagtilbud i Hedensted, 2011-2012 Side 34 af 50

8.2.5

Strategi for vision
Børnene tilbydes en aktiv hverdag med fysisk udfoldelse.

Børnene færdes i miljøer med plads, lys, og luft.

Det enkelte barn øver sig i at se egne muligheder og træffe sunde valg.

Der er fokus på trivsel gennem anerkendelse og gensidig respekt.

Der drages omsorg, når familier kommer i særlige livssituationer.

Vision: Sundhed

Vi ønsker, at børn udvikler sig i et sundt miljø, hvor fysisk og psykisk nærvær vægtes højt. Børnene skal være
sammen med voksne, der ser verden i børnehøjde.

Resultatmål

Forebyggende perspektiv på børns motorik
(2013)

Der er personale i dagtilbuddet, der er specialuddannet i børns
motorik.

Sorg- og kriseplan
(2013)

Der findes en sorg- og kriseplan, der er udarbejdet i
personalegruppen.

Kostpolitik
(2013)

Der findes en kostpolitik i dagtilbuddet.

Retningslinjer vedrørende rygning
(2013)
Der er udarbejdet retningslinjer vedrørende rygning.

Alkoholpolitik
(2013)
Der er udarbejdet en alkoholpolitik.

Vurdering af målopfyldelse
ultimo 2012

Status:

Status:

Status:

Status:

Status:

Opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Der er mindst 1 medarbejder i alle dagtilbud som er
specialuddannet i børns motorik. Der arbejdes ud fra et
forebyggende perspektiv.

2 tredjedel af Dagtilbud har opfyldt dette resultatmål.

2/3 af dagtilbuddene har udarbejdet en kostpolitik som er drøftet
i bestyrelserne og tilgængelig på dagtilbuddets hjemmeside.

2 tredjedel af Dagtilbud har opfyldt dette mål.

De fleste dagtilbud har udarbejdet en alkoholpolitik.

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Der er fortsat mindst 1 medarbejder i alle dagtilbud som er
specialuddannet i børns motorik. Der arbejdes fortsat ud fra et
forebyggende perspektiv.

Det forventes, at alle dagtilbud har opfyldt dette mål inden
udgangen af 2013.

De resterende dagtilbud forventer i 2013 at have en kostpolitik,
at have drøftet den i bestyrelsen og sat den på egen hjemmeside.

Det forventes, at alle Dagtilbud har opfyldt målet inden
udgangen af 2013.

Alle gagtilbud forventer at have opfyldt dette mål inden
udgangen af 2013.

Initiativer:

Dagtilbud deltager i udviklende projekter vedrørende børns
motorik.

Initiativer:

Dagtilbud følger op på dette mål i 2013.
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8.2.6

Strategi for vision
Der er gensidig respekt omkring henholdsvis forældre- og medarbejderrollen.

Forældrene er ligeværdige samarbejdspartnere.

Forældrene er aktive samarbejdspartnere omkring deres børns opdragelse, udvikling og trivsel.

Forældrene bakker op om - og deltager i - institutionens arrangementer, møder m.v.

Der er åben og konstruktiv kommunikation.

Vision: Forældresamarbejde

Et godt samarbejde mellem forældre og personale er en forudsætning for at børn udvikles og trives i det
enkelte dagtilbud.

Resultatmål

Forventningsafklaring mellem forældre og dagtilbuddet
(2013)

Konstruktivt forældresamarbejde sikres via forventningsafklaring
mellem nye forældre og dagtilbuddet.

Kommunikationsstrategi
(2013)

Det enkelte dagtilbud har en skriftlig kommunikationsstrategi for
samarbejdet med forældrene.

Kommunikationen understøttes af elektroniske hjælpemidler
(2013)
Kommunikation understøttes af løbende opdateret hjemmeside-
informationen målrettet såvel internt til personalegruppen og
eksternt til forældre og samarbejdspartnere.

Vurdering af målopfyldelse
ultimo 2012

Status:

Status:

Status:

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

2 tredjedel af dagtilbud har opfyldt dette mål.

Godt halvdelen af dagtilbud har en skriflig
kommunikationsstrategi.

Totredjedel af dagtilbud har opfyldt dette mål.

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Det forventes, at alle dagtilbud har opfyldt dette mål, inden
udgangen af 2013.

Det forventes, at alle dagtilbud har enskriftlig
kommunikationsstrategi inden udgangen af 2013.

Det forventes at alle dagtilbud har opfyldt dette mål, inden
udgangen af 2013.

Initiativer:

For at tydeliggøre dette resultatmåles tages emnet op på møde for
nye bestyrelsesmedlemmer 2013.

Initiativer:

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med dette.
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8.2.7

Strategi for vision
Sikre en fælles forståelsesramme, et højt informationsniveau og åbne processer med fokus på gensidig,
respektfuld og troværdig kommunikation.

Det politiske udvalg bruger forældrebestyrelserne som reelle sparringspartnere og lytter til deres ideer og
ønsker.

Der er en ligeværdig dialog i de enkelte bestyrelser, hvor forældre og personale respekterer hinanden og
hinandens synspunkter.

De enkelte forældrebestyrelser udarbejder principper og politikker for det enkelte dagtilbud.

Den enkelte forældrebestyrelse har kompetence til at medvirke til ansættelse af personale.

Forældrebestyrelsen løbende drøfter forældresamarbejdet og forældreindflydelsen med henblik på udvikling
heraf.

Vision: Forældrebestyrelser

I Hedensted Kommune spiller de lovpligtige forældrebestyrelser en vigtig rolle i forhold til brugerindflydelse
og det overordnede forældresamarbejde.
Forældrebestyrelserne fungerer desuden som talerør i forhold af generel karakter i dagtilbuddet.

Resultatmål

Årlige dialogmøder
(2013)

Der er afholdt to dialogmøder mellem bestyrelsesformænd,
institutionsledere og det politiske udvalg. Institutionen har
forberedt egen mødedeltagelse.

Møder for forældrebestyrelsesformænd
(2013)
Forældrebestyrelsesformændene mødes 4 gange om året for at
sikre den tværgående dialog og videndeling mellem de enkelte
bestyrelser.

Inddragelse af forældrebestyrelserne
(2013)

Institutionslederen inddrager og hører forældrebestyrelserne
vedrørende rammer, ressourcer og udvikling på dagtilbudsområdet
– (jf. checkliste udarbejdet af dagtilbudsområdet).

Synlig og tilgængelig forældrebestyrelse
(2013)

Dagtilbuddets forældrebestyrelse er synlig og tilgængelig via
institutionens hjemmeside.

Vurdering af målopfyldelse
ultimo 2012

Status:

Status:

Status:

Status:

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Godt halvdelen af institutionerne har deltaget med leder og
bestyrelsesrepræsentant i de to årlige dialogmøder, samt
forberedt sig sammen til møderne

Godt halvdelen af bestyrelsesformændene har så vidt som muligt
deltaget i de 4 årlige møder i formandskredsen.

2/3 af dagtilbudslederne inddrager og hører forældrebestyrelserne
vedrørende rammer, ressourcer og udvikling på
dagtilbudsområdet, og gennemgået og drøftet dele af checklistens
indhold (men ikke alt indholdet).

2/3 af dagtilbuddenes forældrebestyrelser er synligr og
tilgængeligr via dagtilbuddets hjemmeside.

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Forventning:

Opfyldt

Delvist opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Det vil i løber af 2013 være kotume i alle dagtilbud at leder of
bestyrelsesformand/repræsentant deltager i og forbereder sog
sammen til de to årlige dialogmøder med Børn - unge og
Kulturudvalget.

Det forventes at mere end halvdelen af bestyrelsesformændene
deltager i formandsmøderne i 2013.

Institutionslederen inddrager og hører forældrebestyrelserne
vedrørende rammer, ressourcer og udvikling på
dagtilbudsområdet, har ennemgået og drøftet checklistens
indhold.

I løbet af 2013 er alle Dagtilbuddenes hjemmesider opdateret

Initiativer:

På informationsmødet for nye bestyrelsesmedlemmer vil der blive
fokuseret på dette tema.

Initiativer:

Formandskredsen har ultimo 2012 iværksat en kvalificering af
mødeindholdet, for på den måde at få flere formænd til at deltage
fremover i dette forum.
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Resultatmål

Vurdering af målopfyldelse

ultimo 2012

med følgende information:
- kontaktformation for hvert bestyrelsesmedlem (adresse, tlf.) 
- foto af hvert bestyrelsesmedlem
- information fra bestyrelsesarbejdet (referater, aktiviteter, mm.)

Initiativer:

Der vil i løbet af 2013 blive aftalt nærmere om dette med de
dagtilbud der er en del af undervisningesafdelingen,
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8.2.8

Strategi for vision
Løbende kompetenceudvikling for alle medarbejdere vægtes højt.

Dagtilbuddene tilstræber, at den nyeste viden inden for børns udvikling anvendes i praksis.

Der gennem det tværfaglige samarbejde sikres helhed og kvalitet i børnenes hverdag.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bidrager til, at børn og forældre mødes af ansatte som trives.

Kvalitet og faglighed understøttes ved, at bygninger og udenomsarealer løbende vedligeholdes og er i
sikkerhedsmæssig lovmæssig stand.

Der arbejdes innovativt.

Vision: Kvalitet og faglighed

Professionalisme, et højt fagligt pædagogisk niveau og arbejdsglæde er af central betydning for kvaliteten i
Hedensted Kommunes dagtilbud.

Resultatmål

Målrettede kurser og efteruddannelse
(2013)
Hver enkelt medarbejder tilbydes relevante kurser og
efteruddannelsesforløb

Erfaring, ny viden og forskning bruges i praksis
(2013)

Dagtilbuddene tilstræber at organisere og tilrettelægge hverdagen
således, at erfaring, ny viden og forskning bruges i praksis, fx
sprogpakken, deltagelse i undersøgelser, forskningsprojekter eller
lign.

Vurdering af målopfyldelse

ultimo 2012

Status:

Status:

Delvist opfyldt

Delvist opfyldt

Godt halvdelen af dagtilbud har tilbudt den enkelte medarbejder
relevante kurser og efteruddannelsesforløb.

Knap totredjedel af dagtilbud har opfyldt dette mål.

Forventning:

Forventning:

Opfyldt

Opfyldt

Det forventes, at alle medarbejdere tilbydes relevante kurser eller
efteruddannelsesforløb i løbet af 2013.

Stort set alle dagtilbud forventer, at opfylde dette mål.
Dagtilbudsafdelingen forventer, at alle dagtilbud har opfyldt
målet inden udgangen af 2013.
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8.3.1

8.3.2

Vision: 0 år til skolestart

Pasningsmulighederne for børn i alderen 0 år til skolestart i Hedensted Kommune er kendetegnet ved en vifte
af forskellige tilbud og institutionstyper med hver sine særlige kendetegn og specielle kompetenceområder,
såsom skov- og idrætsbørnehaver, land- og bybørnehaver og dagplejen med stor mangfoldighed.

Hver især opfylder dagplejen og institutionerne betingelserne for at skabe optimale rammer for børns udvikling
og trivsel.

Vi vægter at bevare det lille i det store for at sikre tryghed i hverdagen gennem genkendelighed og
overskuelige rammer.

Vision: Innovativ tilgang til inklusion

Alle børn er lige forskellige. Dagtilbud håndterer alle børn - også børn i udsatte positioner - inden for
rammerne af tilbuddet.

Strategi
Det respekteres, at barndommen har sine særlige kendetegn og sin egen kultur, hvor legen har stor betydning.

Det enkelte barn mødes med anerkendelse af opmærksomme og nærværende voksne.

Ansatte og forældre holder tæt kontakt og samarbejder om det enkelte barn og børnegruppen.

Børnene indgår i forpligtende fællesskaber, hvor deres evne til at indgå i sociale sammenhænge udvikles.

De ansatte møder børn, forældre og hinanden med engagement og faglig nysgerrighed.

De fysiske rammer er inspirerende, rummelige og vedligeholdte, så børnene kan trives og udvik-les i sunde
og udviklende omgivelser.

Mulighederne for at understøtte børnenes udvikling sikres ved, at alle medarbejdere er velud-dannede og
løbende tilbydes kompetenceudvikling.

Generelt er dagtilbuddene gode til at møde børnene på deres forskellige udviklingsområder.
Forskellighed ses som en styrke og der er fokus på børnenes styrker og kompetencer.

Kvalicicere arbejdet med barnets overgange. I højere grad at skabe differencierede
børnemiljøer.

Faglig refleksion og vidensdeling.

Fokus på overgange.

Forbedre kvaliteten i samarbejde med brugeren.

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig
kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
organisatorisk kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
brugeroplevet kvalitet

Evaluering af visioner

Dagtilbuddene i Hedensted Kommune er udviklingsorienterede, innovative og fagligt kvalitetsbevidste
pædagogiske tilbud med engagerede medarbejdere og værdiorienteret ledelse. 
Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet beskriver 7 visioner på dagtilbudsområdet. Fra et udviklingsaspekt er
det  relevant at vurdere, hvorledes der arbejdes indenfor de enkelte visionsområder.
Med udgangspunkt i den innovative evalueringstilgang beskrives således, hvor det enkelte dagtilbud ser sine
styrker og forbedringspotentialer indenfor hvert fokusområde.

8.3

Evaluering
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Dette skal foregå i udviklende og forpligtende fællesskaber, og de ansatte skal være i stand til at skabe
pædagogiske rammer med mulighed for differentierede fællesskaber, der inkluderer alle dagtilbuddets børn.

Det er muligt for ansatte og forældre i dagtilbud på en effektiv og enkel måde, at få sparring og hjælp til at
udvikle det pædagogiske miljø i en inkluderende retning til gavn for børnene. Dette med udgangspunkt i
”Videns og kompetencecenter for inkluderende pædagogik i Dagtilbud.”

Strategi
At være inkluderet handler om at høre til og være en del af et udviklende, forpligtende og fleksibelt
fællesskab med andre børn og voksne.

Dagplejen og daginstitutionerne skal skabe trivsel, udviklingsmuligheder og læringsmiljøer for alle børn.

Det enkelte barn skal føle sig anerkendt, bidragende, nødvendig og værdifuld.

Børn har forskellige forudsætninger, behov og kompetencer. Derfor skal de ansatte i dagtilbuddet skabe
mulighed for differentierede fællesskaber.

Det faglige fokus er på det relationelle, således at det faglige perspektiv koncentrerer sig om fællesskaber, og
det enkelte indi-vids kompetencer til at indgå i – og lade andre være en del af et socialt fællesskab.

Inklusion handler om, at det enkelte barn støttes i at kunne indgå i sociale fællesskaber, så social
marginalisering undgås.

Hedensted Kommune arbejder overordnet innovativt. Dagtilbudsområdet har derfor valgt at der arbejdes med
innovative metoder i forbindelse med inklusionsarbejdet.

Vi arbejder meget med organisering og strukturering af arbejdsgange pt, og har fokus på
fleksible strukturer i vores planlægning.

At sørge for at det enkelte barn føler sig anerkendt, bidragende, nødvendig og værdifuld, og
skaber værdifulde fællesskaber for børnene, samt tilpasser den pædagogiske indsats til
børnenes udviklingsbehov.

Vi arbejder med pædagogiske værktøj - som "Fri for mobberi" og "Trin for trin" i
børnemiljøet, og med inddragelse af forældre.

Grundlæggende ser vi alle vores børn som en del af det sociale fællesskab, men med
forskellige ressourcerser. Derfor ser vi også børn med behov for særlige vilkår som en
inkluderet del i gruppen.

Hvad tænker området: 
Vi er gode til at lære af hinanden. ´Hvordan? Og hvad betyder det for inklusion?
Løbende udvikling og implementerig
Fyraftensmøder
Involvering af ALLE

Indikatorer på effekt - det er tidliget i forløbet, men kan konstatere, at vi kun har 4 i
specialbørnehave, hvor vi tidligere havde omk. 20. skærmmetgrupper - der er sket en helt
tydelig bevægelse.

Vi kan blive bedre til at:
 italesætte inklusion overfor forældrene.
sammekoble IT og inklusion
afdækning af, hvad man tænker i loaklområdet.
tydeliggøre lederens rolle
Partneskab kanunderstøtte implementering af inklusion
få bestyrelserne til at fastsætte principper

Alle pædagoger skal fremlægge deres diplom opgave omk. inklusion på personalemøder.

Hvad tænker området vedr.:
Sikre vidensdeling - videnscenter?
Læring via benchmarking, hvordan? Bruge information fra kvalitetsrapporten

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig
kvalitet

Evaluering



Kvalitetsrapport

Dagtilbud i Hedensted, 2011-2012 Side 41 af 50

8.3.3 Vision: Overgange

I Hedensted Kommune ser vi overgangene i børns liv mellem hjem, dagtilbud, skole og SFO som en
udviklingsmulighed, hvor barnet bliver mødt med nye øjne, andre forventninger og er i nye fysiske rammer.
Det har afgørende betydning, at de voksne omkring barnet samarbejder for at skabe de bedst mulige betingelser
ved et skift.

Strategi
Overgange for børn mellem hjem, dagtilbud, skole og SFO skal opleves trygt og sammenhængende for både
børn og forældre.

Der etableres et fælles fundament for samarbejdet, som bygger på anerkendelse og gensidig respekt.

Der videndeles på tværs af hjem og dagtilbud, skole og SFO, så alle parter oplever, at der er en rød tråd i
samarbejdet.

De ansatte får indsigt i og forståelse for hinandens arbejde, så der skabes gode betingelser for, at barnet kan
bevæge sig fra en kultur til en anden.

Yderligeere uddannelse
Udvikle nye resultatmål

Institutionerne udtrykker eksempelvis følgende: 
Vi vil fortsat blive dygtigere til at tilegne os viden om inklusion.
Vi arbejder fortsat med refleksion og små ad hoc arbejdsgrupper, som hele tiden kommer
med nye ideer og
måder at handle på i dagligdagen.
Udarbejde pædagogiske værdier og mål for institutionen, med udgangspunkt i børnehavens
egne mål og værdier
og fra Idekataloget om inklusion.
Gennem PPR samarbejder vi med psykolog om tilettelæggelsen af inklusion i børnekultur.

Overordnet:

Dagtilbudsafdelingen viil sammen med Undervisningsafdelingen søge om at deltage i
Undervisningsministeriets projekt om forpligtende samarbejde med det nationale
rådgivningsteam om omstillingen til øget inklusion.

Leve op til de politiske mål om at have institutioner i alle lokal samfund. Understøtte og
følge hvordan dette understøtter inklusion?

Arbejdsrum/ledelsesrum til at have fokus på inklusion. Hvordan motivere, understøtte,
guide..

Eksempler fra institutioner:
Vi vil inddrage forældre i emnet og informere via Børneintra
Fremadrettet bør vi medtage inklusion som et tema man taler om i forbindelse med
forældresamtaler.

Overordnet:
Inddragelse i de formelle fora, hvor vi har direkte kontakte med forældrene, fx
formandsmøder, info aftener for nye besstyrelsesmedlemmer samt diverse fremtidige
relevante arbejdsgrupper.

Der er generelt et godt samarbejde, der bl.a bygger på dialog med forældrene samt på
skrriftlighed, hvilket ligger indenfor de udmeldte rammer, som dministrationen har givet.
En medvirkende årsag er desuden, at vi følger børnene fra dagtilbud til skole ved at kendt
perosnale følger med børnene.

Med henblik på at sikre kvalitet og udviking er der et fortløbende samarbjede med

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
organisatorisk kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
brugeroplevet kvalitet

Styrker - hvad er vi gode til

Evaluering

Evaluering
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8.3.4 Vision: Sundhed

Vi ønsker, at børn udvikler sig i et sundt miljø, hvor fysisk og psykisk nærvær vægtes højt. Børnene skal være
sammen med voksne, der ser verden i børnehøjde.

Strategi
Børnene tilbydes en aktiv hverdag med fysisk udfoldelse.

Børnene færdes i miljøer med plads, lys, og luft.

Det enkelte barn øver sig i at se egne muligheder og træffe sunde valg.

Der er fokus på trivsel gennem anerkendelse og gensidig respekt.

Der drages omsorg, når familier kommer i særlige livssituationer.

skoleafdelingen.

synlighed af det eksisterende samarbejde.

At synliggøre overfor forældrene at barnets udvikling er et fælles ansvar.

Vi kan blive bedre til at inddrage forældrene i børnenes udviklingszoner således at de
ved hvad der bliver arbejdet med i forhold til netop dees barn og hvad de også skal arbejde
med hjemme

Vi har ikke udarbejdet en egentlig strategi for overgangen ml dagpleje og børnehave.
Samarbejdet med den tilsynsførende er ikke-eksisterende. Vi har et uformelt samarbejde
med dagplejerne, de kommer jævnligt på besøg i børnehaven, men et mere formelt og
beskrevet samarbejde er ønskeligt.

Vi vil lave et skriftlig materiale - en test- der viser, hvor barnet befinder sig i sin udvikling,
og hvad der skal udvikles på.

Der skal arbejdes på udvikling af samarbejdet med sundhedsplejen.

Der skal sættes fokus påden forebyggende indsats, og med kontakt til forældrene til de
yngste børn. 
Forædlrene skal altid inddrages i forbindelse med barnets skift.
Det kan overvejes at iværlsætte flere brugerundersøgelser

Der er udarbjedet en kostpolitik i de fleste af de dagtilbud, der ikke har en frokostordning.
Generelt er der opmærksomhed på at
tænke sundhed som noget overordnet i hverdagens aktiviteter. Der er fokus på at skærpe
børnenes bevidsthed om sund kost, på at bruge naturen, komme ud i frisk luft hver dag,
samt på bevægelse og motorik. 

Der er ledelsesmæssig opmærksomhed på at støtte medarbejderne i at bruge kommunens
sundhedstilbud

Der kan fortsat arbejdes med forbedrring af formidling af kostpolitikken i det enkelte
dagtiobud og tankerne bag. Ligeledes kan man forbedre italesættelsen af  dårlig hygiejne og
mangel på motion.

 I de kolde og våde perioder af året kan det være relevant at se på organiseringen af det
fysiske miljø for at minimere støj.

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig
kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
organisatorisk kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
brugeroplevet kvalitet

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Evaluering

Evaluering
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8.3.5

8.3.6

Vision: Forældresamarbejde

Et godt samarbejde mellem forældre og personale er en forudsætning for at børn udvikles og trives i det
enkelte dagtilbud.

Vision: Forældrebestyrelser

I Hedensted Kommune spiller de lovpligtige forældrebestyrelser en vigtig rolle i forhold til brugerindflydelse
og det overordnede forældresamarbejde.
Forældrebestyrelserne fungerer desuden som talerør i forhold af generel karakter i dagtilbuddet.

Strategi

Strategi

Der er gensidig respekt omkring henholdsvis forældre- og medarbejderrollen.

Forældrene er ligeværdige samarbejdspartnere.

Forældrene er aktive samarbejdspartnere omkring deres børns opdragelse, udvikling og trivsel.

Forældrene bakker op om - og deltager i - institutionens arrangementer, møder m.v.

Der er åben og konstruktiv kommunikation.

Sikre en fælles forståelsesramme, et højt informationsniveau og åbne processer med fokus på gensidig,
respektfuld og troværdig kommunikation.

Fortsat dialog med forældrene vedrørende kostpolitikken samt arbejde med børnemiljøet.
Sikre, at personalet er opdateret med den nyeste viden indenfor sundhed og sund kost.
Lade det pædagogiske personale deltage på bl.a. idrætskonference, hvor der er workshops
og foredrag, der giver ny inspration til fysisk udfoldelse.

Have fokus på, at alle ansatte er bevidste om sundhed i dagligdagen samt om
sammenhængen med værdier og strategi i Dagtilbudspolitikken.

Det vil være relevant at Inddrage forældrene i evaluering af dagtilbuddets kostpolitik og
spørge brugerne, dvs. børnene, om de er tilfredse med den mad, der serveres.

Ligeledes vil det være naturligt, at personale og forældrebestyrelsen samarbejder om
udbredelse og formidling af kostpolitikken til forældrene.

Generelt er dagtilbudene gode til at møde forældrene, der hvor de er. Forældrene mødes
med åbenhed og der er en gensidig dialog. Forældre indrages og informeres om dagtilbuddet
hverdag.

Flere dagtilbud ønsker at kvalificere informationen til forældrene og at synliggøre
dagtilbuddets udvikling.Generelt er der et ønske om at indrage forældrene i endnu højere
grad, for eksempel, i arbejdet med inklusion.

Dagtilbuddene ønsker fortsat at proritere og udvikle forældresamarbejdet.

Protere dialog med forældre i dagligdagen, på møder og via intra.

Være nysgerrige på brugerne.

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig
kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
organisatorisk kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
brugeroplevet kvalitet

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig
kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
organisatorisk kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
brugeroplevet kvalitet

Evaluering

Evaluering
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8.3.7 Vision: Kvalitet og faglighed

Professionalisme, et højt fagligt pædagogisk niveau og arbejdsglæde er af central betydning for kvaliteten i
Hedensted Kommunes dagtilbud.

Strategi

Det politiske udvalg bruger forældrebestyrelserne som reelle sparringspartnere og lytter til deres ideer og
ønsker.

Der er en ligeværdig dialog i de enkelte bestyrelser, hvor forældre og personale respekterer hinanden og
hinandens synspunkter.

De enkelte forældrebestyrelser udarbejder principper og politikker for det enkelte dagtilbud.

Den enkelte forældrebestyrelse har kompetence til at medvirke til ansættelse af personale.

Forældrebestyrelsen løbende drøfter forældresamarbejdet og forældreindflydelsen med henblik på udvikling
heraf.

Løbende kompetenceudvikling for alle medarbejdere vægtes højt.

Dagtilbuddene tilstræber, at den nyeste viden inden for børns udvikling anvendes i praksis.

Der gennem det tværfaglige samarbejde sikres helhed og kvalitet i børnenes hverdag.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bidrager til, at børn og forældre mødes af ansatte som trives.

Kvalitet og faglighed understøttes ved, at bygninger og udenomsarealer løbende vedligeholdes og er i
sikkerhedsmæssig lovmæssig stand.

Der arbejdes innovativt.

Dagtilbuddene er generelt gode til at inddrage forældrebestyrelsen i opgaver, der kommer
den samlede forældegruppe til gavn, samt til at lægge et niveau i bestyrelsesarbejdet, der
passer til den aktuelle forældrebestyrelses ønsker og behov.

Ligeledes er der fokus på at informere bestyrelserne omkring forhold, der kan få indflydelse
på forholdene i institution, således at bestyrelseren bliver sparringspartner i forhold til
beslutninger.

Bestyrelserne og deres arbejde er forskellligt i dagtilbuddene. I nogle dagtilbud er der behov
for præcisering af bestyrelsens og ledelsens roller og de gensidige forventninger til
samarbejdet. Det kan dreje sig om strukturering af møderne, om afklaring af, hvad
bestyrelsen vil sætte fokus på og f.eks. udarbejdelse af kommunikationsstrategi for
bestyrelsen.

I flere dagtilbud ønsker bestyrelsen af synliggøre overfor forældregruppen, hvilket arbejde
bestyrelsen laver, herunder deres beføjelser og arbejdsområder.

Fortsat arbejde for et godt samarbejde med bestyrelserne og for et højt fagligt niveau på
bestyrelsesmøderne, hvor gensidig information og refleksion vægtes højt.
Endvidere fortsat synliggøre, hvad arbejdet med overordnede principper betyder for
bestyrelsernes indflydelse.

Opfrodre til, at alle bestyrelser udarbejder et årshjulet for bestyrelsesarbejdet. Ligeledes at
samarbejdet tager udgangspunkt i "tjerklisten" vedr. lederens samarbejde med
forældrebestyrelsen.

Forældebestyrelsen kan planlægge gennemførelse af forældretilfredshedsundersøgelser samt
i højere grad arbejde på at få  formidlet viden om bestyrelsesarbejdet til de andre forældre.

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig
kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
organisatorisk kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
brugeroplevet kvalitet

Evaluering



Kvalitetsrapport

Dagtilbud i Hedensted, 2011-2012 Side 45 af 50

Eksempler fra dagtilbuddene:
Sikre fortsat kompetenceudvikling gennem uddannelse og lign. for alle medarbejdere. 
Sikre rammer hvor den enkelte medarbejder har mulighed for at sætte eget præg.
Der er udpeget tovholdere som styrer det pædagogiske indhold indenfor de forskellige
områder.
Faglig tema på ved personalemøder.

Overordnet er vi gode til at sikre efteruddannelsesmuligheder for alle ansatte. 
Vi er gode til gennem samarbejde med lederne, at udarbejde tydelige procedurer og
beskrivelser ift. til krav og forventninger både lovmæssigt, kommunalt og i forhold til mere
interne opgaver.

Styrker - hvad er vi gode til

Områder med behov for forbedringer -
hvad kan vi blive bedre til

Hvad vil vi gøre fremadrettet - faglig
kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
organisatorisk kvalitet

Hvad vil vi gøre fremadrettet -
brugeroplevet kvalitet

Evaluering
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9.

9.1

9.2

Ressourcer og rammebetingelser

Fundamentet for at dagtilbudsområdet kan fungere optimalt, er at de økonomiske og menneskelige rammer
er tilstede. D.v.s. økonomi, nomeringer og trivsel skal være til stede samtidigt. Vigtige elementer i
fundamentet er således også økonomistyring, samarbejdskultur, videndeling og teknologiske redskaber.

Fokus på økonomistyring og ressourceanvendelse i hverdagen

Dagtilbudsafdelingen får efter budgetvedtagelsen i oktober måned en samlet ramme for budgettet for det
kommende år. Denne ramme fordeles derefter i forhold til den enkelte dagtilbud med udgangspunkt i
børnetallet. Fra 1.1.2013 sker fordelingen som en lønsum pr. barn. Derudover er der en mindre ramme på
dagtilbud fælles, hvor f. eks. udgifter til fripladser, mellemoffentlige betalinger, pulje til IT udgifter,
ekstraodinær vedligeholdelse og betaling til specialbørnehavetilbud er placeret.
Dagtilbudsafdelingen gennemgår sammen med økonomisk afdeling hver måned det samlede forbrug på
området, og herunder specielt om budgettet ser ud til at holde. Denne vurdering sendes via
Kommuneledelsen hver måned til Økonomiudvalget. 2 gange om året udarbejdes der budgetopfølgninger,
hvor der kan flyttes rundt med budgettallene og søges om positive og negative tillægsbevillinger.
I forhold til forbruget på det enkelte dagtilbud, vil dagtilbudschefen rette henvendelse til den enkelte leder,
såfremt forbruget af en aller anden grund ser ud til at afvige væsentligt fra budgettet.
Ved årets afslutning udarbejdes en endelig opgørelse af forbruget dels på det enkelte dagtilbud dels på de
fælles konti, og over- og underskud overføres til det efterfølgende budgetår.

Udvikling af samarbejdet med brugerne og andre samarbejdspartnere

De vigtigste samarbejdspartnere for hele dagtilbudsområdet er forældrene. Fra dagtilbudsafdelingens side er
der et løbende samarbejde med bestyrelsesformændede på institutionerne, idet afdlingslederen i dagtilbud
deltager i formandsmøder ca. 4 gange om året. Forud for dette møde har afdelingslederen skriftligt orienteret

Kapacitet

Dagtilbudstyper

Økonomi

Personaleressourcer og åbningstid

Særlige indsatser og specialtilbud

Takster

Antal indskrevne børn i kommunale dagtilbud
(regnskabstal)
Dækningsgrad i dagtilbud (regnskabstal)

Antal dagplejestillinger
Antal børnehaver og integrerede institutioner

Årlig bruttodriftsudgift for kommunal
dagplejeplads
Udgifter til økonomisk og/eller pædagogisk
friplads
Tilskud til private dagtilbud
Antal kommunalt finansierede børn i dagtilbud
Samlede udgift til søskendetilskud
Periode med tilskud til pasning af egne børn

Personalenormering
Åbningstid
Lukkedage

Antal indskrevne børn i specialtilbud

Årlig fuldtidstakst, dagtilbud
Forældrebetalingsandel, dagtilbud

Tilknyttede nøgletal:
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9.3

9.4

om de væsentligste initiativer på området, hvilket bl.a. beskrives i afdelingens månedlige Nyhedsbrev til
samtlige dagtilbud. Derudover deltager afdelingen i de 2 årlige dialgomøder, der afholdes mellem det
politiske udvalg, formændene og lederne. 
Samarbejdet med de øvige bestyrelsesmedlemmer sker dels i forbindelse med den årlige aften, hvor
afdelingen holder oplæg omkring arbejdet i brugerbestyrelserne dels i forbindelse med konkrete møder
mellem bestyrelserne i de enkelte institutioner. Disse møder kan såvel institutionen som afdelingen invitere
til, afhængig af det konkrete behov.
Der er desuden altid bestyrelsesmedlemmer med i forskellige arbejdsgrupper, hvor det har relevans, at
forældreperspektivet er repræsenteret, herunder også  i byggeudvalg i forbindelse med planlægning af større
renoveringer eller nybygninger.
Af øvrige samarbejdsparnere skal først og fremmest nævnes undervisningsafdelingen og her specielt PPR,
men også familieafdelingen, handicapafdelingen og sundshedsplejen er der i forskellige fora et meget tæt
samabejde med.

Fastholdelse og udvikling af viden

Dagtilbudsafdelingen er meget opmærksom på, hvad der rører sig på hele småbørnsområdet og vurderer
løbende, om der er forskningsresultater, evalueringer mv., der bør inddrages i afdelingens fokus i forhold til
fortsat udvikling af området. Er der i afdelingen enighed om, at der bør arbejdes på et tiltag, vil hele
ledergruppen blive inddraget i arbejdet, enten i form af arbejdsgrupper, diskussion på fælles ledermøder
eller i udviklingsteamene.
De enkelte dagilbud kan dele deres oparbejdede erfaring/viden med de øvrige i form af indlæg på fælles
ledermøder eller via dagtilbuds nyhedsbrev.
Aktuelt arbejdes der meget bl.a. med videndeling i forhold til hele inklusionsområdet, hvor samtlige
dagtilbud er forpligtet til løbende at dele deres erfaringer med alle de øvrige dagtilbud.

Sikring af en teknologisk understøttelse af opgaveløsningen

Dagtilbudsafdelingen forsøger løbende at understøtte arbejdet med de teknoligiske muligheder, der er til
stede. Institutionerne har således adgang til ventelister og børnetal via ProKap, der er etableret børnehave-
/dagplejeintra i forhold til alle dagtilbud, der er fra Dagtilbudsafdelingen indkøbt Kompetencehjulet og
kvalitetsssikringssystemet ActivitY,  ligesom alle tilbud er på vej til at blive koblet op på
journaliseringssystemet SBYS mini. På økonomiområdet er alle institutioner koblet op på Opus, ligesom de
vil blive komlet op på økonomistyringssystemet "Mit forventede regnskab" primo 2013 som hjælp i
forbindelse med overgang til lønsumsstrring.
Der er aktuelt nedsat arbejdsgrupper, der arbejder med udvikling af forskellig teknologisk understøttelse af
pædagogisk praksis og børns anvendelse af IT. Det er f. eks. installation af "komme/gå" systemer, børns
anvendelse af IPads  og forskellige interaktive legetilbud.
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10.

10.1

10.2

10.3

Medarbejdere

En forudsætning for et veldrevet dagtilbud, hvor der sker udvikling for børnene, er at medarbejderne trives.
Hvis medarbejdere ikke trives, vil fokus helt naturligt blive brugt på den dårlige trivsel istedet for på
børnene og deres udvikling. Det vurderes derfor helt nødvendigt, at medarbejdernes kompetencer bruges i
hverdagen, at der løbende tilbydes kursr og efteruddannelse, og at medarbejderne inddrages i den løbende
udvikling af området.

Vedligeholdelse og udvikling medarbejdernes kompetencer

På dagtilbudsområdet arbejdes der løbende  med efteruddannelse af alle medarbejdergrupper - eksempelvis i
form af kortere konkrete uddannelsestilbud omkring f.eks. omkring kost for dagplejere, men også
længerevarende uddannelse i form af diplomkurser i pædagogik og ledelse, Derudover tilbydes GVU
(grundlæggende voksenuddannelse) forløb for pædagogmedhjælpere og dagplejere. Uddannelsesforløbene
forsøges om muligt etableret som rotationsprojekter.
Afdelingen afholder deruover løbende uddannelse/efteruddannelse af mototik-, sprog- og
ressourcepædagoger, ligesom der på dagplejeområdet sker uddannelse rettet mod kontaktpersoner,
gæsteplejere og minidagplejere.
I forbindelse med de afholdte tilsyn sikrer afdelingen, at der i det enkelte dagtilbud afholdes PULS/GRUS
samtaler, hvor medarbejdernes uddannelsesønsker kommer på bordet.
Der er etableret et samarnbejde med VIA for at sikre up-to-date udvikling.

Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere

I forbindelse med stillingsopslag fokuseres der i dagtilbud altid på kommunnes værdier, hvilket vil sige
værdierne i forhold til  Personalepolitikken, Medarbejder Ånd og Ledelses Idé.
Derudover forsøger vi i alle sammenhænge, hvor vi mødes med andre kommuners medarbejdere, via vores
adfærd men også ved konkrete udmeldinger, at agitere for vores værdier, og i forlængelse heraf også
orientere omkring de flotte resultater, der hvert år er opnået i trivselsundersøgelserne på dagtilbudsområdet.
Derudover bliver der arbejdet meget målrettet med arbejdsmiljøet på alle abejdspladser, hvilket har
resulteret i, at der i hele 2011 og 2012 alene er uddelt grønne smileys i forbindelse med kontrolbesøg fra
Arbejdstilsynet.

Inddragelse af medarbejderne

Medarbejderne på dagtilbud inddrages i alle beslutninger, hvor det vurderes at have relevans, at de bliver
inddraget. Dette sker selvsagt først og fremmest i det formelle MED system, hvor der på den enkelte
arbejdsplads afholdes enten personalemøder med medstatus eller egentlige MED møder. Derudover afholdes
der på henholdsvis dagpleje og institutionsområdet Sektorudvalgsmøder, hvor der behandles mere
overordnede sager af principiel betydning.
Medarbejderne inddrages derudover i forbindelse med relevante arbejdsgrupper, byggeudvalg m.v.  Endelig
deltager der medarbejderrepræsentanter i de formelle tilsyn.

Medarbejdere

Uddannelsesniveau, pædagogisk personale
Sygefravær i procent

Tilknyttede nøgletal:
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11.

11.1

11.2

11.3

Ledelse

En forudsætning for dagtilbud i udvikling, hvor børn og medarbejdere trives, er dygtige ledere. Der arbejdes
derfor målrettet på at lederne klædes på til at udføre de opgaver, de forventes at skulle udføre, herunder at
stå i spidsen for den udvikling og innovation, der er nødvendig for  at udvikle det enkelte dagtilbud.

Fokus på visioner og mål i hverdagen

Dagtilbudspolitikken er den overordnede politik, som danner grundlag for arbejdet på dagtilbudsområdet.
Derudover opstilles der fra  politisk hold og fra dagtilbudsafdelingen hvert år yderligere konkrete mål, som
forventes ført ud i livet på det enkelte dagtilbud. Det forventes, at den enkelte leder står i spidsen for disse
tiltag og formår sammen med bestyrelsen og medarbejdere at omsætte de overordnede visioner og mål.
Derudover kan de enkelte dagtilbud selvsagt have mere specifikke mål, der udelukkende handler om eget
tilbud, som der derudover skal arbejdes med.
For at lederne kan indfri de forventninger og krav, der stilles, er alle ledere siden 2009 blvet tilbudt
diplomuddannelse i ledelse.

Organisering af opgaverne, så de konkrete mål nås - jf. dokument om dagtilbudsledelse

Det er op til lederen/ledelsen i de enkelte dagtilbud at sørge for at få organiseret arbejdet i hverdagen, så de
mål, der er beskrivet i ledelsesdokumentet,  i praksis bliver udført.
I forbindelse med de GRUS samtaler, der afholdes hvert andet år mellem ledelsen på dagtilbudsområdet og
ledelsen i det enkelte dagtilbud, vil målene blive gennemgået, og der vil blive evalueret på, om disse er nået.

Udvikling af ydelserne

Dagtilbuddene i Hedensted Kommune er udviklingsorienterede, innovative, og fagligt kvalitetsbevidste
pædagogiske tilbud med engagerede medarbejdere og værdiorienteret ledelse. 
Der pågår en løbende prioritering mellem de forskellige serviceydelser, jf. de opstillede mål og den
kerneydelse, som institutionerne skal levere.

Ledelse

Uddannelsesniveau, ledelsen, dagtilbud

Tilknyttede nøgletal:
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12. Samarbejde med bestyrelserne

Der foregår et løbende samarbejde med bestyrelserne, på formandsaftensmøder 4 gange om året, de 2 årlige
dialogmøder, det årlige informationsmøde med nye medlemmer samt i forhold til konkrete sager.
Bestyrelsen deltager derudover i relevante arbejds- og byggeudvalg, ligesom de bliver hørt i forbindelse med
større ændringer på området. 
For at sikre, at bestyrelserne får den fornødne information på bestyrelsesmøderne, er der udarbejdet en 
tjekliste vedrørende hvilket punkter, der skal behandles på bestyrelsesmøder samt beskrivelser af
samarbejdet mellem leder og bestyrelse.


