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FORORD

Hedensted Kommunes politik for dagtilbud til børn i alderen 0-6 år, udtrykker de politiske visioner og mål på området, og sætter rammerne for, hvordan børnene mødes i de
kommunale tilbud.
I dagplejen og i daginstitutionerne arbejdes der med det hele menneske, hvor personlig
udvikling og høj faglighed er gensidige forudsætninger.
Personlig udvikling ved at skabe differentierede pædagogiske miljøer hvor alle børns behov kan tilgodeses, og høj faglighed som ud over viden om det pædagogiske fagområde
også er, at kunne opsætte etiske kriterier for, hvordan denne vide anvendes. Dette ønsker
vi skal finde sted i fællesskaber, der er præget af Ansvar, Dialog og Udvikling.
Demokratiet er et bærende element i det danske samfund. Børn i Hedensted Kommunes dagtilbud skal opleve og møde fællesskaber, der er sikret af ansvarlige, normgivende
voksne, som tilskynder til medbestemmelse og inddragelse.
Det enkelte dagtilbud understøtter politikken ved i hverdagen at udmønte de beskrevne
visioner og mål.
Dagtilbudspolitikken ønskes at være til inspiration og efterlevelse for ledere, medarbejdere, forældrebestyrelser og andre omkring børnene.
Med venlig hilsen
Ole Vind
Formand for Børne - Undervisnings og Kulturudvalget
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FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG og MÅL

Dagpasningspolitikken relaterer sig til Hedensted Kommunes sammenhængende børnepolitik, hvor der er opstillet følgende politiske mål for arbejdet med børn, unge og familier:
•
•
•
•
•
•

Barnet i centrum
Kvalitet og faglighed
Forældrenes ansvar
Løsninger tæt på familien
Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning
Helhedsorienteret sagsbehandling

Formålet med arbejdet i Dagtilbudsafdelingen i Hedensted Kommune er at sikre børn i
alderen 0 - 6 år gode opvækstvilkår, herunder sikre, at børn udvikler erkendelse, fantasi
og lyst til at lære, så de opnår tillid til egne muligheder og en baggrund for at tage stilling
og handle.
Hedensted Kommune har pasningsgaranti og tilbyder forskellige pasningsmuligheder:
Dagpleje, børnehaver og integrerede institutioner.
Derudover yder kommunen støtte til etablering af private pasningsordninger og yder tilskud
til forældre, der vælger privat pasning.
Kommunens pasningstilbud skal være præget af pædagogisk kvalitet, effektiv anvendelse
af ressourcerne og brugervenlighed.
Det er et mål, at pasningstilbuddet er mangfoldigt og kan tilgodese børns forskellige behov.
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De enkelte dagtilbuds mål, strategier og konkrete handleplaner
udformes i samarbejde med
forældrene.

Værdigrundlaget, som arbejdet i dagtilbuddene er baseret på er:
• Samarbejdet med børn, forældre, kolleger og øvrige samarbejdspartnere har udgangspunkt i kommunens overordnede værdier: ”Ansvar, Dialog og Udvikling”
• 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
• Ligestilling
• Anerkendelse
• Forpligtende 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, og at alle børn har
samme pligter og rettigheder.
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MISSION

Dagpasningsområdet ønsker at sikre børn i alderen 0 - 6 år gode opvækstvilkår i deres pasningstilbud.
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 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.
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VISION

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.
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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.
Derfor har vi fokus på, at
• 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 vedligeholdt, så børnene kan
trives og udvikles i sunde og udviklende omgivelser
• Mulighederne for at understøtte børnenes udvikling sikres ved, at alle medarbejdere
er veluddannede og løbende tilbydes kompetenceudvikling
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”Gå på opdagelse efter det gode
der allerede findes og som giver
liv, glæde og energi.”
”… når børn bliver mødt med anerkendelse og positiv tænkning,
vokser de, og folder sig ud, og
har lettere ved at indgå i fællesskabet og føle sig værdifulde”.

Det betyder, at
• Der er tilrettelagt særligt differentierede miljøer, der kan tilgodese børns individuelle behov, eksempelvis differentieret indsats i institutionerne, minigrupper, og
minidagpleje
• Vi tilgodeser alle børn og skaber pædagogiske og inkluderende miljøer, der
understøtter børnenes behov for udvikling og opbygning af sociale relationer og
kompetencer
• Alle ansatte har mulighed for faglig sparring gennem dagtilbudsafdelingen og
pædagogisk psykologisk rådgivning f.eks i rådgivningsforum
• Forældrene tilbydes samtaler i dagtilbuddet eller som en del af den tværfaglige
indsats
• Der gennem de aktuelle tværfaglige fora arbejdes med videndeling for at sikre en
rød tråd i samarbejdet
• Der løbende er fokus på de fysiske rammer og børnemiljøet gennem arbejdet
med læreplaner
• Medarbejderne er veluddannede og løbende tilbydes kompetenceudvikling gennem målrettede uddannelsestiltag, som relaterer til aktuelle indsatsområder
• Konkret information kan fås på den enkelte institutions hjemmeside samt på
kommunens hjemmeside under dagtilbud
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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.
Derfor har vi fokus på, at
• 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
Det betyder, at
• Der er udarbejdet en ramme for brobygning og overgange for børn fra 0 år til skolestart
• Der er udarbejdet en ramme for brobygning mellem dagtilbud og skole/SFO
• Den overordnede ramme findes på Dagtilbuds hjemmeside og udmøntningen findes på det enkelte dagtilbuds hjemmeside
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”Alle børn har brug for sammenhæng og tryghed ved et skift og
nogle har brug for mere hjælp
og støtte, for at skiftet bliver en
positiv oplevelse”.

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.
Derfor har vi fokus på, at
• 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
• Alle dagtilbud bevidst har forholdt sig til kost og har en kostpolitik, hvor der også
arbejdes med kulturen og stemningen omkring måltiderne
• Hygiejnestandarten er i fokus
• Der er miljøbevidsthed med fokus på bæredygtighed, genbrug, materialevalg og
energiforbrug
• De voksne omkring børnene er gode rollemodeller

Jeg takker mine ”pasningsmødre”
for at de giver mine børn omsorg
både i form af knus, kram og berøring samt anerkendende ord.
Det betyder meget for både mine
børn og mig.”
”Mine børn har brug for at udvikle
deres sanser, få skøre ideer, motion og energi ved at lege udenfor.”

Det betyder, at
• Der i det enkelte dagtilbud er ansatte, der er uddannet i børns motorik
• Dagtilbuddet kan gøre brug af kommunens sundhedsplejersker, børnefysioterapeuter og tandplejen
• Der er udarbejdet sorg- og kriseplaner
• Der er udarbejdet en kostpolitik i alle dagtilbud
• Forældre har valgmulighed vedrørende et sundt frokostmåltid
• Der udarbejdes børnemiljøvurderinger som en del af læreplansarbejdet
• Der er udarbejdet retningslinjer vedr. røg- og alkoholpolitik
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FORÆLDRESAMARBEJDE

Et godt samarbejde mellem forældre og personale er en forudsætning for at børn udvikles
og trives i det enkelte dagtilbud.
Derfor har vi fokus på, at
• 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
• Såvel dagtilbuddet som forældrene altid kan tage initiativ til en drøftelse af de enkelte børns trivsel og udvikling
• Forebygge og yde en tidlig indsats
• Samarbejdet med familierne vægtes højt
Det betyder, at
• Der sikres en forventningsafklaring mellem forældre og dagtilbuddet
• Det enkelte dagtilbud har en kommunikationsstrategi
• Kommunikationen understøttes af elektroniske hjælpemidler, f.eks dagpleje- og
børnehaveintra
• Alle dagtilbud har en hjemmeside
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”Mit ønske er en form for institutionsintra, som kan bruges af dagtilbuddet til at give informationer
bredt, til en form for chatrum for
forældre og/eller medarbejdere,
til generelt at give gode ideer
m.v.”

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.
Derfor har vi fokus på, at
• 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

”Som forældrebestyrelsesmedlem
har jeg oplevet, hvordan fokus på
mit eget barn er blevet udvidet til
at inddrage helheden i børnehaven”.
”At være med til at skabe gode
rammer og være med til at diskutere, hvad der er givtigt for børn
generelt, giver stor mening for
mig som forældrer”.

Det betyder, at
• Der afholdes to årlige dialogmøder mellem bestyrelsesformænd og det politiske
udvalg
• Forældrebestyrelsesformændene mødes 4 gange om året for at sikre den tværgående dialog samt videndeling mellem de enkelte bestyrelser
• Det altid er muligt at rette henvendelse til Udvalgsformanden

13

FORÆLDREBESTYRELSER

• Kredsen af bestyrelsesformænd har mulighed for at invitere politikere til bestyrelsesmøder
• Det politiske udvalg inviteres til at deltage i det årlige informationsmøde for nye
bestyrelsesmedlemmer
• Dagtilbudsafdelingen er garant for, at forældrebestyrelserne så vidt muligt bliver
inddraget og hørt vedrørende overordnede politikområder f.eks ved inddragelse i
arbejdsgrupper
• Referater fra formandsmøderne kan ses på den enkelte institutions hjemmeside
• Den enkelte forældrebestyrelse er synlig og tilgængelig bl.a. på institutionens hjemmeside med information fra bestyrelsesmøder, billeder m.v.
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KVALITET og FAGLIGHED

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

Kompetenceudvikling vægtes
højt.

Derfor har vi fokus på, at
• 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

I 2009 tilbydes grundkursus til
alle pædagogmedhjælpere.
Alle ledere tilbydes diplomuddannelse i ledelse.

Det betyder, at
• Der tilrettelægges kurser og efteruddannelsesforløb for de enkelte medarbejdergrupper
• Dagtilbuddene til stadighed tilstræber at organisere og tilrettelægge hverdagen så
erfaring, ny viden og forskning bruges i praksis
• Dagtilbuddene for at sikre kerneydelsen til enhver tid bruger de tildelte ressourcer,
så forældre og ansatte i samarbejde sikrer børns udvikling og trivsel
• Dagtilbuddene gennem konkrete projekter søger at udnytte ressourcerne på nye
måder, f.eks i arbejdet med inklusion og inddragelse af frivillige fra lokalområdet
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AFSLUTNING

Dagtilbudspolitikken blev oprindelig udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af institutionsledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter fra BUPL og FOA, forældrebestyrelsesrepræsentanter, konsulenter og chef for dagtilbudsafdelingen samt formanden for Børne- og
Undervisningsudvalget.
Forældre, medarbejdere og borgere blev inddraget i arbejdet med dagtilbudspolitikken via
Idémarken på kommunens Internet, og ideer fra Idemarken blev indarbejdet i den færdige
politik.
Inden den endelige godkendelse af politikken var Børne- og Undervisningsudvalget i dialog
med formændene for forældrebestyrelserne og daginstitutionslederne. Politikken var ligeledes til høring i samtlige forældrebestyrelser.
Hedensted Kommune takker for alle bidrag og idéer til dagtilbudspolitikken.
På baggrund af beslutning på dialogmøde i november 2011 er Dagtilbudspolitikken blevet
justeret og tilført konkrete handleanvisninger under de respektive temaområder i 2012.
Med venlig hilsen
Dagpasningsafdelingen
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