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Indledning 

Børneområdets kvalitetsrapport fortæller om kvaliteten i Kolding Kommunes dagtilbud. 

I Kolding Kommune har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet, at der hvert år skal 

udarbejdes en kvalitetsrapport. Erfaringen viser, at kvalitetsrapporten er et godt værktøj til 

kvalitets- og udviklingsarbejde.

Det er ambitionen, at kvalitetsrapporten skal være let læselig og overskuelig, så læseren 

hurtigt kan danne sig et overblik over kvaliteten i Kolding Kommunes kommunale og selv-

ejende dagtilbud. 

Kvalitetsrapporten henvender sig til politikere, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere 

og er samtidig en del af det lovbestemte pædagogiske tilsyn. En gang årligt afholdes der 

dialogmøder i alle daginstitutioner, hvor bl.a. resultaterne fra kvalitetsrapporten drøftes. I 

mødet deltager institutionsleder, medarbejderrepræsentant og Børnechefen eller en pæ-

dagogisk konsulent fra Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

I Kolding Kommune er der udarbejdet kvalitetsrapporter siden 2012. Indeværende rapport 

udgør således 8. årgang af kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporten består af denne hovedrapport samt et bilag 1 med talfakta. I hovedrap-

porten opsummeres og vurderes kvaliteten i Kolding Kommunes dagtilbud på et generelt 

niveau. Hertil kommer, at alle dagtilbud udarbejder deres egen lokale kvalitetsrapport. De 

lokale rapporter giver indblik i kvaliteten i det enkelte dagtilbud.

Alle rapporter er tilgængelige på www.kolding.dk. De lokale kvalitetsrapporter (også kaldet 

delrapporter) findes desuden på det enkelte dagtilbuds hjemmeside. 

Datagrundlag

Kvalitetsrapporten (hovedrapporten) er baseret på data fra kommunens i alt 40 dagtilbuds 

(vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, dagplejen og landsbyordninger) lokale 

kvalitetsrapporter1. 

Rapportens talfakta omfatter data for 2018 og 2019. 

1 Børnetallet, der fremgår af rapporterne, er faktisk antal indmeldte i december 2019 og 2018. Tal på antal 
ansatte er tal fra august, fastansatte og månedslønnede, excl. ledere men incl. souschefer/afdelingsledere. 
Bemærk i øvrigt, at Eltang Børnehave, Børnehaven Spiren og Børnehuset ved Marielundskolen er institutio-
ner under landsbyordningen. Deres delrapporter er derfor ikke fuldt sammenlignelige med de øvrige institu-
tioners.
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Sammenfatning

Kvalitetsrapporten for 2019 og de tilhørende delrapporter beskriver et børneområde med 

stort fokus på kvalitet i dagtilbuddene, men vidner også om områder, der skal have ekstra 

fokus.

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Samlet set kan man konkludere, at arbejdet med den Styrkede pædagogiske læreplan er 

godt i gang. Forældre, medarbejdere og i nogle tilfælde børnene er inddraget i arbejdet. 

Arbejdet giver rigtig god mening, det fremmer refleksioner og overvejelser om, hvordan 

kvaliteten kan udvikles. 

Forvaltningen skal sætte kompetenceudvikling i gang på de områder, der bliver efterspurgt 

i delrapporterne.

Glidende overgang (GLO)

Samlet set kan det konkluderes, at udviklingen af samarbejdet i skoledistrikterne er godt 

i gang. Der arbejdes med den pædagogiske praksis i forbindelse med GLO ved hjælp af 

bl.a. overgangsmarkører  mellem dagtilbud og skole. Derudover bliver der i flere distrikter 

arbejdet med et fælles børnesyn og værdigrundlag. 

Det fælles Oplysningsskema ved skolestart, er i 2019 blevet udviklet af en arbejdsgruppe 

bestående af ledere fra indskolingen og daginstitutionerne sammen med konsulenter fra 

forvaltningen. 

Forvaltningen skal have fokus på evaluering og videreudvikling af det fælles Oplysnings-

skema ved skolestart.

Skoleudsættelser

Overordnet lægger daginstitutionerne et stort arbejde i både forberedelsen og vurderingen 

af børnenes skoleparathed. Der lægges især vægt på børnenes sproglige, sociale og per-

sonlige udvikling og robusthed samt deres generelle udviklingsniveau.
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Forældrene inddrages tidligt i vurderingen af barnets skoleparathed og de handleplaner, 

der udarbejdes i den forbindelse.

Der anvendes både observationer og forskellige tests til at vurdere det enkelte barn og ofte 

inddrages både PPR og medarbejdere fra skolen i drøftelsen af skoleudsættelse.

Der er sket et fald i antallet af skoleudsættelser fra kommunale daginstitutioner. I 2019 

gjorde 10,4 % (103 børn) brug af skoleudsættelse mod 11,9 % (111 børn) i 2018.

Status på arbejdet med at etablere en evalueringskultur

Evaluering er ikke noget nyt. Det nye og svære er, at evaluering nu skal ske systematisk 

og konsekvent. Nogle få dagtilbud er langt med at etablere en evalueringskultur. De fleste 

dagtilbud er i en opstartsfase. 

Beskrivelserne i delrapporterne indikerer, at det vil være hensigtsmæssigt, at afvikle et par 

workshops, hvor kvalitetsbegrebet og en forståelse af læringsmiljøbegrebet bliver genop-

frisket. 

Behovsåbent

Det opleves generelt som en gevinst, at pædagogerne har mulighed for sparring og inspi-

ration fra kollegaer i andre daginstitutioner.

Lukkefællesskaberne er dog en stor udfordring for især de mindste børn, børn i udsatte 

positioner og stille og generte børn.

Det er fortsat en udfordring, både i dagplejen og i de kommunale daginstitutioner, at antal-

let af tilmeldte børn ikke stemmer overens med fremmødte børn og det gør det vanskeligt 

at udnytte medarbejderressourcerne optimalt.
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Børneområdet  
– fokusområder i 2019

På baggrund af den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft i 2018, har børneområdet haft 

særligt fokus på disse indsatsområder:

• Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

• Opstart og overgange, herunder Glidende Overgang og

• Skoleudsættelser.

• Etablering af en evalueringskultur.

Desuden har der grundet udvidelsen af ordningen med ferielukning i lukkefællesskaber 

været et indsatsområde vedr. 

• Behovsåbent.

For alle indsatsområder gælder det, at der skal være fokus på børn, forældre, medarbej-

dere, ledelse og forvaltning, fordi forskningen viser, at alle niveauer i en organisation skal 

inddrages, hvis der for alvor skal ske en udvikling af kvaliteten.

I de følgende afsnit er arbejdet med de ovennævnte indsatsområder beskrevet.

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Den 1. juli 2018 trådte en ny Dagtilbudslov i kraft. Et cen-

tralt punkt i den nye lovgivning er ”Den styrkede pædago-

giske læreplan”. Alle dagtilbud skal senest den 1. juli 2020 

have udarbejdet en skriftlig pædagogisk læreplan, der 

følger de nye retningslinjer. 

Arbejdet med udarbejdelse og begyndende implemente-

ring af læreplanen har haft maksimalt fokus i 2019. Neden-

for følger en opsummering af, hvordan det konkret er gået 

med arbejdet i det forløbne år. 

Status på arbejdet med den styrkede læreplan

Det fremgår af delrapporterne, at arbejdet er godt i gang. 

De fleste dagtilbud har udarbejdet proces- og tidsplaner 

for arbejdet. I alle dagtilbud inddrages forældrebestyrelser 

og medarbejdere i arbejdet. I nogle tilfælde inddrages 

også de ældste børn i børnehaven og hele forældre-

gruppen. Året 2019 er typisk blevet brugt til at indsamle 

BØRNEOMRÅDET 0-6 ÅR

Den styrkede pædagogiske læreplan
Et pædagogisk værktøj der sikrer kvaliteten af børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere på din institutions hjemmeside eller på: socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud

Læreplanstemaerne er beskrevet i Dagtilbudsloven gældende fra 1. juli 2018.

KULTUR, ÆSTETIK 
OG FÆLLESSKAB

• Indtryk og udtryk
•  Forståelse for egen og andres baggrunde 

og værdier
• Skabende og eksperimenterende praksis

ALSIDIG PERSONLIG 
UDVIKLING

•  Engagement

•  Livsduelighed

•  Gå-på-mod

KOMMUNIKATION 
OG SPROG

•  Samspil

•  Lytte, fortælle og stille spørgsmål

•  Sprogliggøre tanker, behov og ideer

SOCIAL UDVIKLING

•  Deltagelse og medindflydelse

•  Empati

•  Legens betydning for læring

•  Venskaber og fællesskaber

NATUR, UDELIV
OG SCIENCE

• Bæredygtighed
• Konkrete sanseoplevelser
• Årsag - virkning

KROP, SANSER
OG BEVÆGELSE

•  Bruge, udfordre, eksperimentere,  
mærke og passe på kroppen

• Ro og bevægelse

• Fortrolighed med egen krop

Kultur, æstetik 
og fællesskab

Alsidig,
personlig
udvikling

Social
udvikling

Kommunikation
og sprog

Krop,
sanser og
bevægelse

Natur,
udeliv og
science

Læring

Børne-
fælles-
skaber

Pædagogisk 
lærings-
miljø

Forældre-
samarbejde

Børn i
udsatte 
positioner

Sammen-
  hænge

Barne-
syn

Dannelse og
børneperspektiv

Leg
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materiale til læreplanen. En del ledere beskriver, at meget af materialet kan hentes fra det 

arbejde, der er foregået i regi af Program for Læringsledelse. I første halvår 2020 resterer i 

de fleste dagtilbud arbejdet med, at få formuleret og layoutet læreplanen.

Gevinster der allerede nu er opnået i forbindelse med udarbejdelse af læreplanen

Arbejdet med læreplanen har dannet grundlag for fælles faglige drøftelser i personale-

grupperne. Arbejdet har også været løftestang for vigtige pædagogiske debatter i foræl-

drebestyrelserne. Der er kommet et øget fokus på legens betydning og de voksnes roller i 

forhold til legen. Der er ved at blive skabt en ny bevidsthed om læringsmiljøets betydning. 

Det er allerede nu blevet tydeligt for dagtilbuddene, at den styrkede læreplan vil kræve en 

ændret praksis, hvor der fremover skal være større fokus på læringsmiljøet hele dagen og i 

mindre grad på de aktiviteter, der typisk foregår om formiddagen.

Udfordringer i forbindelse med arbejdet

Flere ledere beskriver, at det er en udfordring, at lave en læreplan der er indbydende, over-

skuelig, fagligt velfunderet og samtidig til at forstå for både medarbejdere og forældre. 

I Dagplejen er det en særlig udfordring at inddrage cirka 300 medarbejdere, så de alle op-

lever, at de har været en del af processen og få skabt et fælles fagligt fundament, som alle 

har ejerskab til. 

Det bliver nævnt i stort set alle delrapporterne, at det er tidkrævende og mødetungt, at 

udarbejde en ny læreplan, der skal fungere som styringsredskab for den pædagogiske 

praksis. Der er stor opmærksomhed på, at læreplanen ikke bare bliver et dokument, der 

ligger i skuffen, men et dynamisk arbejdsredskab, der er med til at udvikle kvaliteten af det 

pædagogiske arbejde.

Ønsker om at få tilført ekstra viden

Det går igen i mange af delrapporterne, at begreber som dokumentation, evaluering og 

kvalitetsforståelse kan være vanskelige, at få en fælles forståelse af i medarbejdergruppen. 

Der efterspørges evalueringsredskaber, som ikke er tidkrævende og kan bruges i daglig-

dagen.

Konklusion

Samlet set kan man konkludere, at arbejdet med den Styrkede pædagogiske læreplan er 

godt i gang. Forældre, medarbejdere og i nogle tilfælde børnene er inddraget i arbejdet. 

Processerne i forbindelse med arbejdet med Den styrkede læreplan, har styrket de 
pædagogiske drøftelser i organisationen. Hvem er vi og hvad står vi for? Det er er 
et vigtigt fagligt fundament for det faglige niveau, som vi gerne vil kendes for
BØRNEHUSET VED ÅEN

“
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Arbejdet giver rigtig god mening, det fremmer refleksioner og overvejelser om, hvordan 

kvaliteten kan udvikles. 

Forvaltningen skal sætte kompetenceudvikling i gang på de områder, der bliver efterspurgt 

i delrapporterne.

Glidende overgang (GLO)

Det fremgik af kvalitetsrapporten for 2018, at det gode samarbejde om arbejdet med Ram-

men for glidende overgang (GLO) skulle fortsættes og videreudvikles. Samtidig fremgik 

det, at mange daginstitutioner både afleverer Kompetencehjul, SPU-test og forskellige for-

mer for beskrivelser af børnene afhængig af hvilket skoledistrikt barnet skulle starte skole i. 

På bagrund af sidste års kvalitetsrapport er der i 2019 arbejdet videre med rammen for 

GLO,  samtidig er der på forvaltningsplan arbejdet med et fælles oplysningsskema ved 

skolestart.

Status på arbejdet med Rammen for glidende overgang

Det fremgår af delrapporterne, at dagtilbuddene sammen med skolerne løbende hen over 

året arbejder med Rammen for glidende overgang. Der bliver løbende evalueret og der 

arbejdes med nye tiltag på baggrund af  evalueringen.

I rammen arbejdes både med det praksisnære samarbejde mellem pædagoger i børneha-

ven, sfo og skole samt samarbejdet med udgangspunkt i fælles børnesyn og værdigrund-

lag.

Tiltag der er udviklet i skoledistriktet i løbet af 2019

Af delrapporterne fremgår det, at de tiltag, der er taget på baggrund af evalueringerne i 

distrikterne har ført til udvikling af både den pædagogiske praksis i forbindelse med sto-

rebørnsgruppen og GLO, herunder børnenes kendskab til skolen samt på rammerne for 

samarbejdet. Derudover er arbejdet med et fælles børnesyn og værdigrundlag i gang i 

distrikterne.

Det fremgår, at der i forbindelse med udviklingen af den pædagogiske praksis i samarbej-

det om GLO i flere distrikter bruges overgangsmarkører, som er aftalt mellem skolen og de 

børnehaver, som afleverer børn til den pågældende skole. Eksempelvis har et skoledistrikt 

arbejdet med bøger som overgangsmarkør. Man har udvalgt en bog som storebørnsgrup-

Vi har øget dialogen på ledelsesplan. Vi har afholdt møder om navngivne børn/barn 
for at følges ad i vurderingen af barnets skoleparathed. Vi samarbejder om gruppe-
ringer af børnene ved skolestart.
LØVETAND

“
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pen har fået et indgående kendskab til. Det kan være ved oplæsning. I dagligdagen bru-

ges figurer og hændelser fra bogen som reference i forbindelse med andre aktiviteter. Når 

børnene starter i GLO findes den samme bog her, de voksne læser den og referer til den i 

de aktiviterer der foregår.

For at styrke forståelsen og kendskabet til de kulturelle forskelle mellem skole og dagtilbud 

er der i flere distrikter arbejdet med tiltag som jobswop og personalets besøg hos hinan-

den i henholdsvis børnehave og skole. 

Brug af Kompetencehjulet i forbindelse med Glidende overgang

I alle kommunale dagtilbud udarbejdes et Kompetencehjul på børn i udsatte posititoner. I 

flere af dagtilbuddene er der udarbejdet opdaterede Kompetencehjul på alle de børn, der 

skal i Glidende overgang.

Flere institutioner afleverer desuden en SPU (Skole Paratheds Undersøgelse) test på ud-

valgte børn til skolen i forbindelse med Glidende overgang. Nogle få institutioner afleverer 

SPU-test på alle børn.

Det fremgår af delrapporterne at meget få skoler kan læse/bruge kompetencehjulene2. 

For at skabe ensartethed og undgå at et dagtilbud skal beskrive børn på mange forskellige 

måder alt afhængig af hvilken skole barnet skal gå på, blev der i 2019 udviklet et fælles 

Oplysningsskema ved skolestart.

Det fælles Oplysningsskema ved skolestart, blev udviklet af en arbejdsgruppe bestående 

af ledere fra indskolingen og daginstitutionerne sammen med konsulenter fra forvaltnin-

gen. Formålet med oplysningsskemaet er, på en ensartet måde at få så mange relevante 

oplysninger om det enkelte barn i storebørnsgruppen givet videre til skolen i forbindelse 

med skolestart. For at understøtte svarene i skemaet vedlægges Kompetencehjulet, hvor 

dette er relevant. 

2  Kompetencehjulet er et redskab der har været anvendt på børneområdet i mange år. Kompetencehju-
lene kan overleveres til skolerne, som har mulighed for at arbejde videre i dette system.  Men det er ikke im-
plementeret på skoleområdet, og det er derfor ikke sikkert at alle anvender de oplysninger og den viden der 
ligger i Kompetencehjulet.

I 2019 prøvede vi at medarbejdere for GLO var på besøg i daginstitutionen i 14 
dage og var med i en helt almindelig hverdag, så de på den måde fik kendskab til 
den hverdag barnet kom fra og så hvordan det enkelte barn var i hverdagen. Bør-
nene fik også mulighed for at få kendskab til de voksne på deres trygge hjemme-
bane. Personalet fra børnehaven var herefter med i de første 14 dage i GLO. Vores 
erfaring med dette var rigtig gode og vi fortsætter denne model i 2020
BØRNEGÅRDEN VESTER NEBEL

“
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Oplysningsskemaet skal bruges i forbindelse med overleveringssamtaler uanset hvilken 

skole daginstitutionerne afleverer børn til.  Oplysningsskemaet blev færdigt i slutningen af 

2019 og skulle bruges ved overlevering i forbindelse med GLO 2020. 

Konklusion

Samlet set kan det konkluderes, at udviklingen af samarbejdet i skoledistrikterne er godt 

i gang. Der arbejdes med den pædagogiske praksis i forbindelse med GLO ved hjælp af 

bl.a. overgangsmarkører  mellem dagtilbud og skole. Derudover bliver der i flere distrikter 

arbejdet med et fælles børnesyn og værdigrundlag. 

Det fælles Oplysningsskema ved skolestart, er i 2019 blevet udviklet af en arbejdsgruppe 

bestående af ledere fra indskolingen og daginstitutionerne sammen med konsulenter fra 

forvaltningen. For at understøtte svarene i skemaet vedlægges Kompetencehjulet, hvor 

dette er relevant. 

Forvaltningen skal have fokus på evaluering af og videreudviklingen af det fælles Oplys-

ningsskema ved skolestart.

Dagplejen har ikke overlevering til GLO, men der arbejdes med overlevering af børn 
til børnehave.
Der er udarbejdet formål med overgangen, en ramme for overlevering, værdier for 
samarbejdet mellem dagplejer og børnehave, samt generelle forventninger til barn, 
forældre og fagprofessionelle.
DAGPLEJEN

“

GLIDENDE OVERGANG (GLO)

1. april starter de kommende skolebørn i Glidende Overgang (GLO) på skolen. Glidende 

overgang skal være med til at skabe sammenhæng for børnene i forbindelse med overgangen 

fra dagtilbud til skole.
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Skoleudsættelser

Antallet af børn der får skoleudsættelse, har i Kolding Kommune i flere år, været højere end 

landsgennemsnittet. Derfor har Børne- og Uddannelsesforvaltningen haft særligt fokus på 

skoleudsættelser i 2019. 

Der er blevet arbejdet med at afdække, hvordan medarbejdere i daginstitutioner forbere-

der kommende skolebørn på at møde skolelivet og hvilke kriterier der tages udgangspunkt 

i, når der søges skoleudsættelse.

På baggrund heraf er det lykkedes at sænke antallet af skoleudsættere. Se mere herom i 

afsnittet om skoleudsættelser under kapitlet Dagtilbuddenes Rammebetingelser på side 

31.

Løbende vurderinger af børnenes udvikling ift. skoleparathed i samarbejde med forældrene

Ovenstående citat beskriver meget godt, hvad de fleste dagtilbud lægger vægt på i arbej-

det på, at forberede børnene til kommende skolestart. 

I alle daginstitutioner påbegyndes forberedelsen på at blive klar til skolelivet i storebørns 

grupper, hvor der tilrettelægges forløb med de kommende skolebørn. Disse grupper går 

ofte i gang i efteråret, men allerede i foråret, inden deres skolestart, vurderes det enkelte 

barns ift. kommende skolestart. 

Hvis der er bekymring for et barns parathed til kommende skolestart, udarbejdes en hand-

leplan i samarbejde med forældrene.

Vi vurderer løbende børnene og tager tidligt fat i forældrene, hvis vi mener barnet 
har brug for at vi øger indsatsen, inden for et særligt kompetenceområde, for at 
blive skoleklar. 
Børnene skal kunne håndtere følelser fx tåle at tabe i UNO, at være udholdende på 
gåture, kunne sidde rimelig stille og lytte og give plads til andre, samtidig med at 
man tager sin plads og tør stå frem i et forum.
DAGINSTITUTIONEN TVED

Opstår der tvivl om forhold til skolestart, sætter vi ekstra fokus på barnets udfor-
dringer, trivsel og generelle udvikling. I de tilfælde, hvor vi sammen med forældrene 
søger skoleudsættelse, er det som oftest når barnet har sociale og personlige 
udfordringer. Vi arbejder tæt sammen med forældrene og målretter arbejdet med 
fokus på evt. skolestart.
BØRNEHUSENE I VONSILD DESIGN/SANSESLOTTET

“

“



Kolding Kommunes kvalitetsrapport for børneområdet 2019

14–15

Pædagogiske redskaber i vurdering af skoleparathed

I alle daginstitutioner er der fokus på at inddrage forældrene meget tidligt i vurderingen og 

arbejdet med at gøre børnene klar til kommende skolestart.

Der anvendes forskellige pædagogiske redskaber i denne proces; Kompetencehjulet, 

SPU-test iagttagelser, Marte Meo forløb3, sprogvurderinger samt en overordnet vurdering 

at barnets trivsel og udvikling, både personligt og socialt.

I de tilfælde hvor medarbejderne er meget i tvivl om barnets niveau og udvikling, inddrages 

PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning) i en vurdering af barnets modenhed og gene-

relle udvikling.

Samarbejde med skolen 

I en del daginstitutioner er der etableret et samarbejde med den kommende skole vedr. de 

kommende skolebørn, allerede i efteråret inden de skal i glidende overgang 1. april. 

Især i distrikter, hvor kun en enkelt eller få daginstitutioner afleverer børn til samme skole, 

er processen med inddragelse af skoleleder og medarbejdere fra SFO klart nemmere, end 

i de distrikter hvor daginstitutioner har børn til mange forskellige skoler i kommunen.

I enkelte daginstitutioner inddrages skoleleder også i møder med forældrene, når der er 

tvivl om evt. skoleudsættelse. 

3  Marte Meo er en videoanalysemetode, der anvendes til at analysere samspillets udviklingsstøttende 
potentialer.

I september året før glidende overgang er der kontakt til skolelederen i distriktssko-
len. Her drøftes vores overvejelser omkring evt. skoleudsættelser m.m.
DAGINSTITUTIONEN AGTRUPVEJ/BRUNEBJERG

“

April/maj/juni 2018, her  

vurderes om kommende  

skolebørn, skal udfordres  

på nogle kompetence- 

områder ift. at blive klar  

til skole i 2019.

April 2019 – august 2019  

glidende overgang.

I november 2018 søges skole- 

udsættelse på de børn, som ikke 

vurderes skoleklar til april 2019.

September 2018 til april 

2019 arbejdes med alle 

kommende skolebørn i 

storebørnsgrupper.

August 2019 skolestart i 

børnehaveklasserne. 

2018 2019
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Konklusion

Overordnet lægger daginstitutionerne et stort arbejde i både forberedelsen og vurderingen 

af børnenes skoleparathed. Der lægges især vægt på børnenes sproglige, sociale og per-

sonlige udvikling og robusthed samt deres generelle udviklingsniveau.

Forældrene inddrages tidligt i vurderingen af barnets skoleparathed og de handleplaner, 

der udarbejdes i den forbindelse.

Der anvendes både observationer og forskellige tests til at vurdere det enkelte barn og ofte 

inddrages både PPR og medarbejdere fra skolen i drøftelsen af skoleudsættelse.
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Status på arbejdet med at etablere en evalueringskultur

I Dagtilbudsloven er det nu som noget nyt et krav, at lederen af dagtilbuddet er ansvarlig 

for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet. Her med forstås, at det pædagogiske 

personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske læ-

ringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse, og om der er 

noget, der på baggrund af evalueringen skal ændres.  Et vigtigt opmærksomhedspunkt i 

denne forbindelse, er at inddrage børnenes stemmer og perspektiver i evalueringen.

Status på arbejdet med at etablere en evalueringskultur

Ovenstående citat fra en leder beskriver meget godt, hvordan status er i de fleste dag-

tilbud. Evaluering er ikke noget nyt, men det at gøre det systematisk og konsekvent, så 

man kommer omkring alle relevante forhold over tid, det er det nye -  og det svære. Nogle 

ledere skriver, at de har behov for, at se dagtilbuddets færdige læreplan, før de kan lave en 

egentlig evaluerings strategi. I Dagplejen vil man for eksempel se på, hvilke evaluerings- og 

dokumentations redskaber, der allerede bruges og her efter vurdere, hvad man eventuelt 

skal supplere med.

Strategier for valg af de læringsmiljøer, der skal evalueres

Der er forskellige bud på, hvad man tager udgangspunkt i for, at udvælge de lærings-

miljøer det er relevant at evaluere. Mange ledere giver udtryk for, at kortlægningerne T1, 

T2 og T3 i forbindelse med Program for læringsledelse giver en unik viden om, hvor man 

med fordel skal sætte ind med yderligere evaluering og undersøgelse. Kortlægningerne 

indeholder data fra både børn, forældre og medarbejdere, her får man således forskellige 

perspektiver på dagligdagen og læringsmiljøet i dagtilbuddet. Andre ledere bruger syste-

matisk Kompetencehjulet og bruger resultaterne her fra til at udvælge områder, der kræver 

ekstra opmærksomhed.

Bred vifte af evalueringsmetoder

Der bruges en bred vifte af forskellige evalueringsmetoder på Børneområdet. Valget af 

metode afhænger naturligt nok af, hvad der skal evalueres. Der er generelt et stort ledel-

sesmæssigt fokus på, at evalueringsredskaberne skal være enkle, praksisnære og ikke for 

tidkrævende.

Vi er godt i gang med at etablere en evalueringskultur. Lige nu er den dog hverken 
systematisk eller konsekvent.
DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

For at skabe en god evalueringskultur, har vi været i gang med at se på vores 
måde at planlægge både rutinesituationer og aktiviteter på, da grundlaget for eva-
lueringen starter allerede her.
DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

“

“
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Hvordan bruges evalueringerne til at forbedre kvaliteten?

Det fremgår af delrapporterne, at evalueringer bruges til at se på egen praksis og der 

igennem højne kvaliteten af læringsmiljøet. Her ud over bruges de også til at blive klogere 

på, hvordan man på bedst mulig måde kan sikre både det enkelte barns og hele børne-

gruppens behov. Evalueringerne danner også udgangspunkt for drøftelser om værdier og 

holdninger i såvel forældrebestyrelsen som i personalegruppen.

I nogle dagtilbud er der fokus på, at kvalitet ikke er en entydig størrelse, men at man med 

fordel kan forholde sig til både proces-, struktur- og resultatkvalitet.

Opmærksomhed på at undgå overflødig indsamling af data og dokumentation

Det fremgår af delrapporterne, at der er stor ledelsesmæssig opmærksomhed på, at und-

gå overflødig indsamling af data og dokumentation. Det fremgår også, at der er en generel 

holdning til, at kvalitetsudvikling kræver, at der er en evalueringskultur og det kræver igen, 

at der indsamles data og dokumentation. Det hilses af nogle velkomment, at det nu er et 

krav i lovgivningen og det der med er legitimt, at bruge den tid, der er nødvendig til dette 

arbejde.

Konklusion

Evaluering er ikke noget nyt. Det nye og svære er, at evaluering nu skal ske systematisk 

og konsekvent. Nogle få dagtilbud er langt med at etablere en evalueringskultur. De fleste 

dagtilbud er i en opstartsfase. 

Beskrivelserne i delrapporterne indikerer, at det vil være hensigtsmæssigt, at afvikle et par 

workshops, hvor kvalitetsbegrebet og en forståelse af læringsmiljøbegrebet bliver genop-

frisket. 

HVAD ER LÆRINGSMILJØ

Det pædagogiske læringsmiljø er baseret på et samspil mellem strukturelle parametre som 

personalets uddannelse og kompetencer, børnegruppernes størrelse, de fysiske rammer, 

normering, digitale redskaber og den æstetiske udformning. Her til kommer en række proce-

selementer som samspillet børnene imellem og mellem børn og voksne, hverdagens rytme, 

forældreinddragelse- og samarbejde.
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KVALITETSBEGREBET

Kvalitet er ikke en entydig størrelse. I analyse sammenhæng kan man med fordel opdele kvali-

tet i tre Dimensioner.

Struktur kvalitet

• Normering

• Gruppestørrelse

• Uddannelse

• Fysiske rammer

• Institutionsstørrelse

• Personalesammensætning- og stabilitet

• 

Proces kvalitet

• Interaktion mellem voksne og børn

• Interaktion børn i mellem

• Leg

• Læring / Læringsmiljø

• Pædagogiske tilgange

Resultat kvalitet

• Sprog

• Kognitive og ikke kognitive evner

• Skoleparathed
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Behovsåbent

I 2019 blev der indført yderligere en uge med behovsåbent, og der er blevet mulighed for 

at ”lukke-fællesskaberne” kan omfatte flere institutioner end tidligere. Lukkefælleskaber er 

institutioner, der ligger i nærheden af hinanden, som på skift holder åbent i den ene af in-

stitutionerne i forbindelse med perioder med behovsåbent. Det fremgår af dagtilbuddenes 

kvalitetsrapporter hvilke gevinster og udfordringer, denne nye praksis har haft. 

Den nye praksis har haft gevinster og udfordringer i forhold til børnene:

Af delrapporterne fremgår det, at nogle af de ældste børn har haft glæde af at komme i 

andre institutioner. Børnene synes, det er spændende, at være et nyt sted med nyt legetøj 

og nye kammerater.

Lukkefælleskaberne har omvendt været en udfordring for de mindste børn, børn i udsatte 

postioner og stille, generte børn. De har især haft det svært ved, at være et nyt sted med 

mange nye voksne og børn.

En institution beskriver endvidere, at det også har været svært for de store børn at være 

væk fra egen institution i en længere periode. Det er især de børn, der skal være i en 

anden institution i 3 uger i træk, hvor der i perioden vil være udskiftning af både børn og 

medarbejdere.

Den nye praksis har haft gevinster og udfordringer i forhold til forældrene:

Det er en gevinst for forældrene, at der er mulighed for pasning af børnene i ferien. Foræl-

drene oplever andre institutioner og ser hvordan der arbejdes her.

Af delrapporterne fremgår det at mange forældre føler sig utrygge ved at aflevere deres 

barn til ukendte voksne.

Mange forældre føler sig presset til at holde ferie i perioden for behovsåbent, da de ikke 

ønsker at deres barn skal i en anden institution.

En del ledere oplever, at flere børn kommer i ferieperioden, når børnene skal passes i egen 

institution i kendte rammer, end når børnene skal passes i en fremmed institution.

 Vi oplever det ikke som en gevinst for vores børn. Især de små børn og børn i 
udsatte positioner viser tegn på at de ikke trives. Fx græder flere af de små og er 
utrygge og de børn der er i udsatte positioner bliver ikke mødt af en voksen som 
har en tryg relation til det enkelte barn. Det er svært at opretholde de mødeøjeblik-
ke som vi gerne vil give det enkelte barn.
PINJEVEJENS BØRNEHUS

“
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Den nye praksis har haft gevinster og udfordringer i forhold til medarbejdere:

I flere af delrapporterne ses, at en gevinst ved lukkefællesskaberne er, at pædagogerne får 

mulighed for inspiration og sparring fra kolleger fra andre institutioner. Samarbejdet med-

lem pædagoger fra forskellige institutioner giver mulighed for at se, hvordan tingene bliver 

løst andre steder. Der giver inspiration til refleksion over den praksis, som er i egen institu-

tion og kan dermed være med til at skabe udvikling og højne kvaliteten.

Det er omvendt en udfordring for personalet, at de ikke kender børnene og kan have svært 

ved at støtte dem, hvis de bliver utrygge og kede af det. Det kan være svært at dække 

dagen ind, så barnet oplever at der er en kendt voksen fra dets egen institution.

For nogle medarbejdere betyder den nye praksis, at de skal holde ferie i de 3 uger, hvor 

der er behovsåbent, for andre medarbejdere at de skal holde fri uden for de 3 uger, hvor 

der er behovsåbent. Delrapporterne peger på, at det opleves af medarbejderne, som om 

de har mindre mulighed for at vælge ferietidspunkt. 

Den nye praksis har haft gevinster og udfordringer i forhold til ressourceforbruget

Gevinsten ved lukkefællesskaberne er, at der i perioder med få børn er mulighed for at 

nøjes med at have få medarbejdere på arbejde og det betyder, at medarbejdertimerne kan 

deles ud på resten af året.

Antallet af daginstitutioner som er med i lukkefællesskaberne er steget fra et mindre antal 

til et større antal. Det har medført at i de lukkeuger, hvor der har været flest børn i nogle til-

fælde er opstået udfordringer i forhold pladsen i den daginstitution, der holdt åben. Andre 

steder har der i perioder været mange små børn, som skulle passes og det har medført at 

der skulle skaffes høje stole, barnevogne etc.

Ledelsen i daginstitutionerne bruger mange ressourser på at planlægge, koordinere og 

samarbejde i forbindelse med lukkefælleskaberne. Det er fortsat en udfordring, både i 

dagplejen og i de kommunale daginstitutioner, at antallet af tilmeldte børn ikke stemmer 

overens med fremmødte børn. I Dagplejen er konsekvensen, at nogle dagplejere går uden 

børn, lige som der i institutionerne kan være flere medarbejdere på arbejde, end der reelt 

er behov for. 

Nye kompetencer kommer også i spil i arbejdssamspillet. - Da det kræver omstil-
lingsparathed, gode samarbejdsevner, højt informationsniveau og en ”pyt-knap” at 
få nye kollegaer, ny børnegruppe og nye fysiske rammer for en dag eller tre uger.
BØRNEHAVEN GL. KONGEVEJ

“
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Konklusion

Det opleves generelt som en gevinst, at pædagogerne har mulighed for sparring og inspi-

ration fra kollegaer i andre daginstitutioner.

Lukkefællesskaberne er en stor udfordring for især de mindste børn, børn i udsatte positi-

oner og stille og generte børn.

Det er fortsat en udfordring, både i dagplejen og i de kommunale daginstitutioner, at antal-

let af tilmeldte børn ikke stemmer overens med fremmødte børn og det gør det vanskeligt 

at udnytte medarbejderressourcerne optimalt.

Der bruges meget ledelsestid på at samle svar ind fra forældrene, om antallet af 
børn der møder frem, koordinere, følge op på antal af børn og medarbejdere, lave 
vagtplaner, lave om på vagtplaner forud for behovspasning.
Når de tilmeldte børn ikke møder frem, skaber det et dilemma i forhold til hvor 
mange medarbejdere man er til stede. Nogle kan løse andre opgaver, men ikke 
alle, og hvem vil gerne afspadsere og hvem vil ikke.
Udfordringer: børn der meldes til men ikke kommer det medfører at flere end nød-
vendtigt er sendt på arbejde. 
TROLDBLOMST

Vi har det antal dagplejere på arbejde, som det skønnes nødvendigt ud fra antal 
tilmeldte børn. I Dagplejen er det ikke ukendt, at børn og forældre skal gæsteplace-
res hos en anden dagplejer i ferieperioden. Vores udfordring er, at vi oplever at det 
faktiske antal tilmeldte børn bliver væsentlig mindre end det som er tilmeldt. Dette 
får den konsekvens, at vi har flere dagplejere, som går uden børn. 
DAGPLEJEN

“

“
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Dagtilbuddenes ramme-
betingelser 

I tabel 1 nedenfor er overordnede fakta om dagtilbuddene i Kolding Kommune oplistet. 

Tabel 1: Fakta om Kolding Kommunes dagtilbud (excl. specialafdelingen i Løvetand)

Antal dagtilbud Antal pladser* Forældrebeta-

ling pr. måned 

i kr. **

Kommunens 

driftsudgift pr. 

måned i kr. **

2019 2019 2019 2019

Dagplejere  

(0-2 årige)

266 884 3.158 12.634

Vuggestuer  

(0-2 årige)

0 0 3.813 15.252

Børnehaver

(incl. lands- 

byordninger) 

(3-6 årige)

15 1015 2.033 8.133

Integrerede in-

stitutioner  

(0-6 årige)

24 2552 3.813/2.033 15.252/8.133

*Antal indskrevne i december 2019. 
** En plads med heldagspasning. Betaling 11 mdr. 

HVAD ER EN INTEGRERET INSTITUTION

En integreret institution er et dagtilbud, hvor der både er 

vuggestuebørn (0-2 år) og børnehavebørn (3-6 år).
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Dagtilbuddenes størrelse

Der er stor variation i dagtilbuddenes størrelse. Kolding Kommunes mindste selvstændige 

institution har 25 børn4 og den største har 185 børn. De mindste institutioner er lands-

byordninger. En dagplejer har typisk 4 børn. Denne variation afspejler det politiske ønske, 

der er om at tilbyde borgerne en mangfoldighed af tilbud. Ud over at tilbyde pladser i både 

små og store institutioner eller hos en dagplejer kan borgerne også vælge en række tema-

dagtilbud med særlige pædagogiske profiler såsom design, idræt og musik, ligesom de 

kan vælge at få tilskud til private dagtilbud og private pasningsordninger. Grafen nedenfor 

viser, hvordan de kommunale institutioner fordeler sig i forhold til størrelse ud fra deres 

antal indskrevne børn i december 2019.

Normering/Lønbudget  

Alle dagtilbud tildeles lønbudget på baggrund af en ’normering, ’ der er defineret ud fra en 

række nøgletal.

Alle institutioner tildeles timer (normering) efter de samme principper, og forskellene i 

institutionernes normering skyldes primært, at tildelingen af timer er afhængig af insti-

tutionernes børnesammensætning i forhold til alder, børn i udsatte positioner og børn i 

specialgrupper. Dertil kommer, at institutionerne til dels selv kan påvirke normeringen, idet 

de inden for den tildelte lønsum har mulighed for at fordele timerne mellem henholdsvis 

pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Der skal dog altid som 

minimum være 55% af medarbejderne, som er uddannede pædagoger.5 

4 Den allermindste enhed har dog kun 13 børn. Det er en børnehaveafdeling i en landsbyordning.
5 Det skal bemærkes, at forholdet mellem pædagoger og medhjælpere/pau i den enkelte daginstitution 
kan være påvirket af, hvorvidt institutionen har et gæstehus til dagplejens børn. Gæstehuse benytter ofte 
uuddannet personale. Gæstehusets personale er medregnet i datamaterialet til kvalitetsrapporten, selvom de 
kan fratrækkes, når institutionen skal leve op til at have minimum 55% pædagoguddannede.
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Daginstitutionerne opfylder i høj grad kravet til andel af uddannede pædagoger. Det frem-

går af datamaterialet fra august 2019, at den gennemsnitlige fordeling for alle daginstituti-

oner på dette tidspunkt var 67% pædagoger og 33 % pædagogmedhjælpere/pau. Det er 

samme niveau som forrige år. 

Børnelinealen 

I 2007 blev det i forbindelse med vedtagelsen af den sammenhængende børnepolitik 

besluttet, at alle fagpersoner i Kolding Kommune, som arbejder med børn og unge, skal 

benytte børnelinealen i deres arbejde.

Børnelinealen blev revideret i 2015 og fik flere funktioner i dagtilbud: 

•	 Den benyttes fortsat til at kategorisere børn minimum 1 gang årligt

•	 Børnelinealen benyttes som et tværfagligt dialogredskab, når der er bekymring for et 

barn

•	 Den benyttes i forældresamarbejdet til at visualisere, hvor bekymringen for barnet lig-

ger 

•	 Børnelinealens side 2, med oversigten over mulige indsatser i de forskellige kategorier, 

benyttes til at effektivisere indsatsen over for det enkelte barn og familie 

Børnene i dagtilbuddene fordeler sig gennemsnitligt på Børnelinealen på følgende måde:

Tabel 2: Børnenes fordeling på Børnelinealen 

Procent

2018 2019

Kategori 1 76,6 (3416 børn) 75,3 (3226 børn) 

Kategori 2 18,5 (825) 19,1 (819)

Kategori 3 4,2 (187) 4,6 (198)

Kategori 4 a + b 0,7 (28) 0,9 (33)

I alt 100 (6) 100 (6)

HVAD ER BØRNELINEALEN?

Børnelinealen et redskab, som Kolding Kommune bruger til at beskrive børnesammensætnin-

gen i en given enhed, fx daginstitutioner. 

Børnelinealen består af fire kategorier:

• Kategori 1: Børn i optimal udvikling

• Kategori 2: Børn med midlertidige udviklingsproblemer

• Kategori 3: Børn med risiko for udvikling af problemer af langvarig eller kronisk karakter

• Kategori 4a+b: Truede børn med væsentlig behov for støtte
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Andelen af børn på Børnelinealens kategori 1 er faldet lidt fra år 2018 til 2019. Samtidig er 

andelen af børn i hver af kategorierne 2, 3 og 4 steget lidt. Nogle institutioner oplever at 

have fået flere udsatte børn. Stigningen skal dog i høj grad også ses i sammenhæng med 

en skærpet opmærksomhed i både daginstitutionerne og i dagplejen, der er blevet endnu 

bedre til at spotte børn i kategorierne 2, 3 og 4. Den skærpede opmærksomhed kan både 

tilskrives et fagligt løft hos medarbejderne i arbejdet med Program for Læringsledelse 

samt det samarbejde daginstitutionerne har med skoledagtilbudsrådgiverne (SKODA).

Vi har også i 2019 gjort brug af vores tilknyttede skole- og dagtilbudsrådgiver. Vi 
oplever, at hun i det direkte forældresamarbejde er med til at sikre den tidlige ind-
sats, der gør en forskel for børn, forældre og personale. Samtidigt er hun en støtte 
for personalet og kan gennem sparring guide os. 
BRAMDRUP BØRNEHAVE

“

 RÅDGIVER I DAGTILBUD OG PÅ SKOLER (SKODA) 

Rådgiverne varetager nedenstående funktioner i forbindelse med tilstedeværelse i dagtilbud og 

på skoler:

• Medvirke til tidlig opsporing ved at have fast gang/fysisk tilstedeværelse på skoler

• Deltage fast i pæd. forum, koordineringsmøder, ressourceteam møder og andre tvær- 

faglige fora på skolen / daginstitutionen, hvor børn / unge der er bekymring for drøftes. 

• Være en fast del af skolens ressourcecenter  

–    Indgå i skolens arbejdsgang vedr. håndtering af elever med bekymrende og  

ulovligt fravær 

• Tovholder/ brobygger i mellem dagtilbud/skoler og familieafd.

• Deltagelse i udarbejdelse af oplæg til forældremøder omkring specifikke problemstillinger 

• Tilbyde individuel rådgivning til lærere, pædagoger og ledelse ift. konkrete børn og unge 

der er sociale bekymringer for

• Deltage i skolerne / dagtilbuddenes udarbejdelse af retningslinjer i håndtering af mobning, 

børn i sorg m.v. 

• Undervisning og oplæg i dagtilbud og på skoler omkring relevante emner som handler om 

mistrivsel eks. Misbrug, angst mv.

• Udvikling af de fælles arbejdsredskaber, børnelinealen mv.
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Underretninger 

Antallet af underretninger er faldet fra 125 i 2018 til 104 i 2019. 

Faldet skal ses i sammenhæng med et stigende samarbejde med daginstitutionernes 

skoledagtilbudsrådgivere (SKODA). Flere institutioner nævner i deres kvalitetsrapporter det 

givtige samarbejde.

Tabel 3: Antal underretninger

Antal

2018 2019

Underretninger 125 104

…Der kunne have været flere bekymringsunderretninger, men her har vi involveret 
SKODA, som har sat forløb i gang i stedet for.
BØRNEHUSET TROLDBLOMST

“

HVAD ER EN UNDERRETNING?

En underretning er en mundtlig eller skriftlig henvendelse til de sociale myndigheder, når børn, 

unge eller deres familie har brug for hjælp.
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Sprogvurderinger  

Kommunens dagtilbud skal sprogvurdere børn, hvor der er sproglige, adfærdsmæssige 

eller andre forhold der giver formodning om, at et barn kan have behov for en opfølgende 

sprogindsats. 

Tallene vedrørende sprogvurderinger beskriver to forhold: Dels hvor mange sprogvurderin-

ger, der bliver udført, dels hvordan de sprogvurderede børn fordeler sig i forhold til, hvilken 

indsats der skal sættes i værk. Antallet af gennemførte sprogvurderinger samt de heraf 

følgende indsatser fremgår af tabel 4. 

Tabel 4: Sprogvurderinger

Antal børn Procent af alle  

sprogvurderede børn

2018 2019 2018 2019

Sprogvurderinger i alt 3485 3491 100 100

heraf medført generel 

indsats

2495 2435 72 70

heraf medført fokuseret 

indsats

661 661 19 19

heraf medført særlig 

indsats

329 395 9 11

Ca. 80 procent af alle børn i dagtilbud er blevet sprogvurderet i 2019. De, der ikke testes 

får den generelle indsats i dagtilbuddet.

Fakta-boks

HVORDAN BLIVER MAN SPROGVURDERET?

Når et barn er sprogvurderet, placeres det i en af følgende tre kategorier:

1.  Generel indsats: Barnet profiterer af den generelle indsats i dagtilbuddet.

2.  Fokuseret indsats: Barnet har ud over den generelle indsats behov for en ekstra fokuseret 

indsats, der varetages af pædagogerne i dagtilbuddet, og der udarbejdes en handleplan.

3.  Særlig indsats: Barnet har brug for en særlig indsats, der tilrettelægges med hjælp fra PPR 

og der udarbejdes en handleplan.
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De gennemførte sprogvurderinger har medført, at der for børnegruppen er iværksat en ge-

nerel indsats for hovedparten af børnene, en fokuseret indsats for 19% og en særlig indsats 

for 11%. Andelen af børn, der får en særlig indsats er dermed steget siden sidste år. 

De sidste par år har dagtilbuddene hvert år fundet flere børn, der har brug for en særlig ind-

sats. Det seneste år, skal en stor del af stigningen findes i dagplejen, hvor antallet af børn, 

der får en særligt indsats er øget betydeligt. 

Stigningen i antal børn, der får mere end en generel indsats, må bl.a. ses som et tegn på, 

at den nye ramme for sprogvurderinger har en effekt, ligesom det også skal ses i sammen-

hæng med, at en del dagtilbud har arbejdet med kompetencepakken ”Sprogstimulerende 

læringsmiljøer i dagtilbud. ”

Der er en stigning i forhold til særlig indsats…vi har et område med mange tospro-
gede børn, hvor vi har haft et større fokus i forhold til sprogarbejdet. Dette for at 
sikre en tidlig indsats hos det enkelte barn.
DAGPLEJEN

Vi arbejder målrettet med de børn, der har sproglige udfordringer. Det forhøjede 
antal i fokuseret og særligt indsats viser, at vi i 2019 har haft en tilgang af børn, der 
har haft brug for særlig sproglig støtte. Vi har fortsat en sproggruppe for to-spro-
gede børn på tværs af de tre børnehaveafdelinger. Vi er i tæt samarbejde med 
talepædagogen og har et særligt fokus på at kompetenceudvikle medarbejderne i 
sprogtilegnelse/udvikling fremadrettet.
ENGSØENS BØRNEHUS

“

“
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Skoleudsættelser 

Et barn har undervisningspligt fra den 1. august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. For-

ældre kan med begrundelse i barnets udvikling søge om skoleudsættelse, så undervis-

ningspligten udskydes i et år. Barnets institution kan anbefale ansøgningen, men det er 

skolelederen, som træffer endelig afgørelse i sagen.  

I 2019 blev der bevilget skoleudsættelse til 118 børn fra kommunens dagtilbud. Det svarer 

til 12% af de børn, som skulle starte i skole i 2019. Andelen er dermed faldet siden 2018, 

hvor den udgjorde 14%. Antallet af børn, der gjorde brug af skoleudsættelserne udgjorde 

103 børn i 2019, svarende til 10% af de børn, der gik i kommunale dagtilbud og skulle starte 

i skole. 

Tabel 5: Skoleudsættelser

Antal børn Procent af alle  

børn i storebørnsgruppen

2018 2019 2018 2019

Antal børn i storebørns-

gruppen

935 995

Antal ansøgninger om 

skoleudsættelse

129 118 13,8 11,9

Hvor mange har institu-

tionen anbefalet

129 116 13,8 11,7

Hvor mange er bevilget 

af skoleleder

129 118 13,8 11,9

Hvor mange gør brug 

heraf

111 103 11,9 10,4

Det bemærkes, at der er stor forskel på antallet af skoleudsættelser i det enkelte dagtilbud. 

Nogle har slet ingen, mens andre har mange.
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Sygefravær

Det samlede sygefravær64er steget og ligger på 6,4%. Korttidsfraværet er dog faldet fra 

2,5% til 2,3% mens langtidsfraværet er steget fra 3,4 til 4,1%. 

Til sammenligning er det samlede sygefravær i hele Kolding Kommune 5,1%, hvoraf 2,2 

% er korttidsfravær og 2,9 % er langtidsfravær. Korttidsfraværet ligger dermed en anelse 

højere end det gennemsnitlige kommunale niveau, mens langtidsfraværet er noget højere 

end det gennemsnitlige kommunale niveau. Det samme billede gjorde sig gældende i 2018 

om end forskellen mellem sygefraværet på Børneområdet og kommunen som helhed var 

mindre.

Imellem dagtilbuddene er der stor variation i sygefraværet. Medarbejderne i dagtilbuddet 

med det laveste fravær var gennemsnitligt syge 2,0% af tiden, mens medarbejderne i dag-

tilbuddet med det højeste sygefravær ligger på gennemsnitligt 13,1%. Et højt sygefravær 

skyldes i en del tilfælde langtidsfravær. Særligt i små dagtilbud kan en enkelt langtidssyge-

melding give en høj fraværsprocent.  

Forklaringerne til fraværet er ikke entydige, men dagtilbuddene beskriver at være opmærk-

som på fraværet og arbejde med at mindske fravær og øge trivsel.

Studerende i praktik

Det samlede antal studerende i praktik er 142 fordelt på 63 lønnede pædagog studerende, 

65 ulønnede pædagog studerende og 14 Pædagogisk assistent elever. Det samlede antal 

studerende i praktik er lidt lavere end i 2018. Antallet af studerende, kommunens daginsti-

tutioner skal modtage i praktik varierer fra år til år. Det kan være en stor udfordring for det 

enkelte dagtilbud, der - udover af skulle afsætte tid til vejledning - også skal finde midler til 

praktikløn inden for budgettet.

Næsten alle daginstitutioner har studerende i praktik. Dagplejen har ikke studerende i 

praktik.

6  Sygefraværet defineres som total af kort- og langtidsfravær i forbindelse med sygdom (fravær i forbin-
delse med barsel, barns 1./2. sygedag, § 56 fravær m.m. indgår ikke) for dagtilbuddets fastansatte medar-
bejdere. Fastansatte i fleksjob, skånejob og beskyttede stillinger indgår ikke i opgørelsen.

Vi har i dagplejen været ramt af flere længerevarende kritiske sygdomsforløb og 
muskel skellet forløb som knæ, ryg og skulder, det giver fortsat et mærkbart ud-
sving på det generelle sygefravær.
Vi har fortsat en øget opmærksomhed på arbejdsstillinger og brugen af de hjælpe-
midler dagplejen har mulighed for at stille til rådighed, herunder motor barnevogne, 
stiger til pusleborde og barnevogne, sadelstole samt ikke at løfte på børnene, men 
arbejder ud fra konceptet ’undgå løft – lad dog barnet’.
DAGPLEJEN

“
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Ud over institutionernes kerneopgave i forhold til børnene, bidrager institutionerne dermed 

til opgaven med at uddanne fremtidens pædagogiske arbejdskraft.

Madordninger 

Det er politisk besluttet, at alle kommunens vuggestue- og dagplejebørn som en grundydel-

se får mad. I børnehaverne beslutter forældrebestyrelsen eller forældrene via afstemning, 

om institutionen skal have en madordning. Dette er ændret med virkning fra 1. januar 2020.

11 af de i alt 36 daginstitutioner (excl. landsbyordninger) har madordning for børnehavebør-

nene. Det er en enkelt mere end i 2018. 

18 af de i alt 24 integrerede institutioner, hvor mad er en del af grundydelsen for vuggestue-

børn, har Det Økologiske Spisemærke; et statskontrolleret økologimærke for spisesteder. 

Det er samme antal som sidste år. Spisemærket i enten guld (90-100% økologi), sølv (60-

90% økologi) eller bronze (30-60% økologi), viser hvor stor en del økologiske råvarer, der 

anvendes på spisestedet.  Fire af institutionerne er rykket op fra sølvmærke til guldmærke i 

2019, så knap halvdelen af institutionerne nu har guldmærke, en enkelt har bronzemærke, 

mens de øvrige har sølvmærke. Dagplejere kan ikke blive certificeret til Det Økologiske 

Spisemærke. 

Uddannelse 

Samtlige pædagogiske medarbejdere i kommunes dagtilbud deltager i program for læ-

ringsledelse, både ledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere. 

Uddannelsen i program for læringsledelse prioriteres højt og derfor er det også helt i tråd 

med denne prioritering at tidligere års gentagne stigning i antallet af pædagoger med 

mindst et diplommodul er stagneret siden programmets start. Ca. hver tredje pædagog 

har et eller flere diplommodul(er). 

Det er altid dejligt med en studerende, og vi har nu haft en studerende to år i træk. 
Vi håber det vil fortsætte årene frem. De studerende får os til i højere grad at reflek-
tere over vores pædagogik og bidrager positivt til endnu mere udvikling.
BØRNEHUSET SØBO

Som leder, kan jeg fortsat sige, at det er det bedste faglige kompetenceforløb og 
initiativ, vi nogensinde har stået sammen i. Forløbet løfter med kvantespring. Så 
derfor bliver det en fornøjelse at gå videre med implementeringen af den nye, styr-
kede pædagogiske læreplan de kommende år. Dog kan vi også konstatere, at det 
kræver en del personaleressourcer at udvikle praksis.
DAGINSTITUTIONEN AGTRUPVEJ/BRUNEBJERG

“

“
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243 pædagoger, svarende til lidt flere end halvdelen, har en funktion som kompetencepæ-

dagog inden for et af emnerne natur, sprog, krop og bevægelse samt kultur og kulturelle 

udtryk. 

Blandt lederne har 14 ud af 40 ledere en fuld diplom i ledelse, svarende til 35%. Det er et 

fald siden 2018, hvor andelen udgjorde 40%. 

Cirka 15% af lederne har ingen længerevarende ledelsesrelevant uddannelse. De reste-

rende 50 % har en anden længerevarende ledelsesrelevant uddannelse. Det er et lille fald 

i lederuddannelsesniveau siden sidste år (og efter flere år med stigning). Det skal ses i 

sammenhæng med, at der har været en stor udskiftning blandt lederne. De nye ledere på-

begynder typisk først en lederuddannelse efter et par år.

Dagtilbudsledernes uddannelse i ledelse fremgår i tabel 6 herunder. 

Tabel 6: Ledere med ledelsesrelevant uddannelse 

Antal Procent af alle ledere

2018 2019 2018 2019

Ledere med diplom i ledelse 16 14 40 35

Ledere uden diplom i ledelse, 

men med anden længerevarende 

ledelsesrelevant uddannelse

19 20 47 50

Ledere uden længerevarende 

lederuddannelse

5 6 13 15

I alt 40 40 100 100
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