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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 9. 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 2019 og 2020. 

Billeder

Tak til Taps Børnehave og Børnehuset ved Åen for billeder til årets kvalitetsrapport.

1 Børnetallet, der fremgår af rapporterne, er faktisk antal indmeldte i december 2020 og 2019. 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 
institutioner under landsbyordningen. Deres delrapporter er derfor ikke fuldt sammenlignelige med de 
øvrige institutioners.
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Sammenfatning

2020 har været et specielt og til tider svært år, hvor Covid-19 har overtaget meget af dags-

ordenen. Ikke desto mindre har dagtilbuddene set muligheder, og kvalitetsrapporten for 

2020 og de tilhørende delrapporter beskriver endnu en gang et børneområde med stort 

fokus på kvalitet i dagtilbuddene.

Corona

Det kan konkluderes at Covid-19 har haft, og fortsat har, stor indflydelse på alle dagtilbuds 

hverdage. Dagtilbuddene har bestræbt sig på at skabe en hverdag, hvor pædagogikken 

står forrest, men under kraftig indflydelse af retningslinjer og restriktioner. 

Medarbejdere og dagtilbudsledere lægger fortsat et stort arbejde i, at få det til at lykkes, 

og har gennem året vist en stor omstillingsparathed. Dagtilbudslederne har lagt et stort 

arbejde i at lede og navigere inden for de givne rammer. 

Covid-19 perioden har bidraget til, at dagtilbuddene er blevet yderligere skærpet omkring 

de pædagogiske og sundhedsmæssige tiltag, de ønsker at bevare, og hvilke de ønsker at 

kunne sige farvel til igen. 

Program for læringsledelse – T3

På baggrund af kortlægningen T3, havde dagtilbuddene planlagt en række initiativer til for-

bedring af kvaliteten inden for udvalgte områder. På grund af Covid-19 situationen, har det 

ikke i alle tilfælde været muligt at gennemføre disse som planlagt. Der ses med spænding 

frem til den kortlægning (T4), der finder sted i september 2021. Hvilken betydning har det 

haft, at 2020 og 2021, på en lang række områder, har været helt anderledes, end det vi 

hidtil har kendt?
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Overgang fra hjem til dagtilbud og overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave

I dagtilbuddene er der fokus på at sikre, at alle børn får en god og ensartet overgang fra 

hjem til dagpleje/vuggestue og fra dagpleje/vuggestue til børnehave. 

I dagtilbuddene vægtes det højt at samarbejde med og inddrage forældre i dialogen om 

barnets overgang for at sikre, at relevante informationer om barnets trivsel og behov er 

kendt af både forældre og dagtilbud. 

Samarbejde og kommunikation med forældre om børns læring

Dagtilbuddene oplever forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere, og dagtilbudde-

ne er lykkedes godt med at inddrage forældrene. Samarbejdet bygger i dag på en dialog 

forældre og dagtilbud imellem, hvor der lægges vægt på, hvad dagtilbuddet kan gøre for 

barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, og hvad forældre kan gøre i hjemmet.

Det kan konkluderes, at samarbejdet med forældrebestyrelser kan bringes mere i spil, når 

udviklingen i Covid-19 situationen igen tillader flere møder.

Den pædagogiske læreplan

Arbejdet med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan er godt i gang. Der 

er opmærksomhed på, hvordan man sikrer, at læreplanen kommer til at fungere som et 

dynamisk arbejdsredskab. Der arbejdes bevidst med at koble det brede læringsbegreb 

sammen med læringsmiljøet.

Der skal forsat arbejdes på, at få etableret en evalueringskultur, der er kendetegnet ved, at 

det er tydeligt for medarbejderne, hvad der skal evalueres, hvornår man evaluerer og hvilke 

evalueringsmetoder, der skal anvendes.

Sprog

Der ses et lille fald i antal børn, der har brug for en særlig indsats. Faldet kommer efter 

nogle år med stort fokus på sprog i alle dagtilbud. Faldet ses ikke mindst i dagplejen, hvor 

alle dagplejere generelt inkluderer sproget meget mere i deres daglige arbejde. 
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Børneområdet –  
fokusområder i 2020

Den 1. juli 2018 trådte en ny Dagtilbudslov i kraft. Som en del af den nye lovgivning var det 

et krav, at alle dagtilbud senest den 1. juli 2020 skulle have udarbejdet en skriftlig pædago-

gisk læreplan, der lever op til kravene i den nye lovgivning. Den pædagogiske læreplan er 

derfor et af emnerne i årets kvalitetsrapport. Blandt emnerne i den nye dagtilbudslov, har 

Børneområdet endvidere i 2020 fokuseret særligt på overgange og forældresamarbejde. 

På baggrund af den tredje kortlægning i Program for læringsledelse, har det i 2020 været 

prioriteret at afholde læringssamtaler med ledelsesteams fra alle dagtilbud.

Endelig har Covid-19 fyldt meget og er valgt som et emne i årets kvalitetsrapport. Det var 

dog ud fra en forventning om, at vi med udgangen af 2020 var kommet så langt, at vi kun-

ne lave en opsamling med alle de gode erfaringer. I skrivende stund, befinder vi os fortsat 

i pandemien.

På baggrund af ovennævnte, har Børneområdet i 2020 haft særligt fokus på følgende:

• Corona

• Program for læringsledelse – T3

• Overgang fra hjem til dagtilbud og overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave.

• Samarbejde og kommunikation med forældre om børns læring.

• Den pædagogiske læreplan

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.
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Corona

I 2020 har håndteringen af Covid-19 fyldt rigtig meget på alle niveauer i samfundet, herun-

der også i dagtilbud. Det har været, og er stadig, en særlig tid, hvor dagtilbud står over for 

en opgave, der kræver særlige hensyn og stor omstillingsparathed. 

Da forvaltningen havde udformet og sendt spørgsmålene til kvalitetsrapporten ud, var det 

ud fra en forventning om, at vi med udgangen af 2020 var kommet så langt ift. Covid-19, 

at vi kunne lave en opsamling med alle de gode erfaringer. I skrivende stund befinder vi os 

fortsat i pandemien, og dagtilbuddene er derfor fortsat underlagt retningslinjer fra Sund-

hedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet samt Kolding Kommunes lokale 

retningslinjer. Der sker stadig mange nye ændringer og tiltag på området og dagtilbuddene 

gør sig fortsat nye erfaringer.

I 2020 er der løbende blevet evalueret og samlet op på henholdsvis positive og negative 

erfaringer med COVID-19 i dagligdagen i dagtilbuddene.  Både ledere, medarbejdere og 

forældrebestyrelsesmedlemmer har alle bidraget med input.

Foreløbig status på evalueringer af erfaringer med Covid-19 for 2020

Det fremgår af delrapporterne, at dagtilbuddene har benyttet de foreløbige evalueringer 

omkring Covid-19 på henholdsvis deres stue, afdeling, personale, MED og bestyrelsesmø-

der. 

Dagtilbuddene har generelt prioriteret at bringe Covid-19 situationen op på de møder, de 

dels har kunnet afholde fysisk og dels virtuelt.

Fysiske/virtuelle møder

Kendetegnende for mange dagtilbud er, at deres mødevirksomhed fra marts 2020 - 2021 

har været betydeligt nedsat, da retningslinjerne ikke har gjort det muligt at mødes. 

CORONAFORLØBET I 2020

• Den 16. marts 2020 lukkes alle dagtilbud ned og nødpasning træder i kraft.

• Den 15. april 2020 genåbner dagtilbud igen og nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen 

og Børne- og Undervisningsministeriet gør sig gældende for dagtilbud.

• September 2020 træder skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Børne- og 

Undervisningsministeriet i kraft, sammen med lokale Kolding restriktioner. Store dele af 

det danske samfund lukkes ned/hjemsendes. Dagtilbud holder fortsat åbent med skær-

pede restriktioner.

• Covid-19 smitten stiger stødt på dagtilbudsområdet henover efterår og i vintermåne- 

derne.
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En stor del af de afholdte møder har været virtuelle. Der er herved skabt gode erfaringer 

med denne mødeform, der generelt opleves som effektiv og ressourcebesparende, både 

for dagtilbudsledelsen og medarbejderne. Der er dog også møder på dagtilbudsområdet, 

hvor den virtuelle form skaber en afstand, der ikke fremmer mødet. Eksempelvis ved svæ-

re trivselssamtaler eller andre tværfaglige møder.

For mange dagtilbud har det været vigtigt at bringe Covid-19 retningslinjer på dagsorde-

nen til møderne, da disse netop har været med til at ændre hverdags praksis i dagtilbud-

dene. COVID-19 situationen og de dertilhørende retningslinjer har krævet, og kræver sta-

dig, en stor omstillingsparathed hos medarbejdere og dagtilbudsledere. Dagtilbudslederne 

har hele tiden skullet navigere og udøve ledelse med mange forandringer og tiltag, der 

samtidig også har stor indflydelse på pædagogikken i hverdagen i dagtilbuddet.

Covid-19 restriktioner, der har ført til ændringer i praksis

Med de mange nye restriktioner dagtilbuddene er underlagt vil der naturligt være nogle 

erfaringer og tiltag, som dagtilbuddene i praksis vil overveje at fastholde, og andre som de 

siger farvel til igen.

Erfaringerne fra den nye hverdag indsamles, og aftalen er, at når vi forhåbentlig 
er over pandemien, skal de erfaringer vi har samlet, bidrage til en ny forbedret 
hverdag for både børn, forældre og personale.
BØRNEHUSET VED ÅEN

Gruppeinddeling af børn

En af de store forandringer, som størstedelen af dagtilbuddene fremhæver, er den skarpe 

gruppeinddeling af børn på stuerne, både indendørs og udendørs. Børn og medarbejdere 

er tilknyttet en stue, og må ikke bevæge sig på tværs af stuer.

I dagplejen har det betydet, at dagplejerne ikke har kunnet mødes i deres respektive le-

gestuegrupper siden marts 2020, og fra efteråret og året ud har de kun mødtes med én 

anden dagplejer og børn én gang om ugen.

Gruppeinddelingen har på den positive side bidraget til færre forstyrrelser og dermed gi-

vet plads til fordybelse. Mere ro og nærvær har bidraget til mere ro hos børnene og givet 

plads til, at børn på stuerne har fået øje for nye børnerelationer og fællesskaber. Især børn 

i udsatte positioner og sårbare børn har generelt haft glæde af den stramme struktur, da 

det har bidraget til en mere overskuelig hverdag i dagtilbuddet.

“
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Ulemperne ved opdeling af stuer er, at det ikke har været muligt for børn frit at søge nye le-

gerelationer på tværs af stuer. Børnene er afgrænset til inddelte områder, de kan opholde 

sig på, både inde og ude. Den skarpe opdeling af legepladsen har også betydet et meget 

indskrænket legeområde for børnene.

For medarbejdere har det ikke været muligt at hjælpe hinanden på tværs af stuer eller 

benytte kollegial sparring. Samtidig har det for nogle institutioner også betydet, at de helt 

grundlæggende har måttet ændre på indretning og brug af deres dagtilbud, da nogle insti-

tutioner er funktionsopdelte.

Aflevering/Afhentning af børn

En anden stor ændring i praksis, som beskrives af alle dagtilbud, har været aflevering/

afhentning af børn, hvor det nu opfordres til at foregå udenfor, hvor det er muligt. De fore-

løbige erfaringer viser, at mange dagtilbud oplever færre forstyrrelser, da forældrene ikke 

længere kommer ind. Børnene opleves mere selvhjulpne, og afleveringen opleves for man-

ge afkortet. Mange forældre har givet udtryk for, at det er nemmere at aflevere børnene.

Ulemperne dagtilbuddene indtil videre har erfaret er, at de foreløbigt kan se, at dette også 

for mange forældre betyder, at de ikke kan opleve og fornemme børnenes hverdag på 

nært hold og få et indblik i, hvad der arbejdes med på den enkelte stue. Nogle dagtilbud 

fremhæver, at de oplever, at forældrene har mindre ejerskab til børnehaven, og børnene 

kan heller ikke vise deres dagtilbud frem.  

Aflevering og afhentning ved døren, gør at der er stor forskel på mulighederne 
for smalltalk i garderoben og for at understøtte den gode relation. Vi skal være 
særlig opmærksomme på at forældre får indblik i, hvad der sker bag lukkede 
døre, via opslag på intra, billeder eller billedplancher op i vinduerne.
DAGINSTITUTIONEN TVED

Rengøring og Hygiejne

Alle dagtilbud skal varetage ekstra rengøring i deres dagtilbud dagligt, og alle dagtilbud 

har indarbejdet en håndhygiejne rutine, der dagligt er med til at sikre et stort fokus på hygi-

ejne generelt.

Med det øgede fokus på hygiejne oplever dagtilbuddene positive resultater, hvor de frem-

hæver, at sygefraværet har ændret sig med færre sygedage med influenza og dårlige ma-

ver blandt både børn og voksne. Samtidig afleveres færre børn småsyge.

Børnene er blevet mere selvhjulpne og bevidste om, hvor vigtigt det er med håndvask. 

Rigtig mange af dagtilbuddene fremhæver i deres delrapporter, at de fremadrettet ønsker 

at fortsætte med at have et øget fokus på hygiejne.

“
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Udfordringerne tilskrives det tidskrævende arbejde med at vaske legetøjet og det er en 

ekstra belastning for medarbejderne at rengøre legetøjet hver dag. Store dele af legetøjet 

har desuden været pakket væk siden marts 2020, da det ikke tåler vask. 

Udeliv

Udelivet og det udendørs læringsrum har naturligt fået et mere skærpet fokus for alle dag-

tilbud, da retningslinjerne hele tiden har opfordret til, at flest mulige aktiviteter kan foregå 

udenfor, under hensyntagen til pædagogikken og vejrforhold.

Dagtilbuddene har i endnu højere grad inddraget ude miljøet til forskellige pædagogiske 

læringsrum.

De oplever, at børnene er mere opmærksomme på naturen, hvilket har givet dem nye mu-

ligheder for læring.

Vi har løbende ændret på legepladsen, for at skabe nye muligheder for leg, ly og 
læ, sat telt op og overdækning. 
BØRNEHAVEN SØNDERLED

De mange zoneinddelinger af legepladsen har samtidig også udfordret mange dagtilbud 

ift. at kunne udnytte alle dele af legepladsen.

Et stort plus vi tager med, er det positive i at være meget ude. Vi ser dog også 
frem til, at vores udeareal kommer tilbage til normalen, uden opdeling af zoner.
BØRNEHUSET SØBO

Konklusion

Det kan konkluderes, at Covid-19 har haft, og fortsat har, stor indflydelse på dagtilbudde-

nes hverdag. Dagtilbuddene har bestræbt sig på at tilpasse en hverdag, således pædago-

gikken står forrest, men under kraftig indflydelse af retningslinjer og restriktioner. 

Medarbejdere og dagtilbudsledere lægger fortsat et stort arbejde i at få det til at lykkes, 

og har gennem året vist en stor omstillingsparathed. Samtidig har dagtilbudslederne været 

dygtige til at lede og navigere inden for de givne rammer. 

Covid-19 perioden har bidraget til, at dagtilbuddene har fået endnu mere fokus på de pæ-

dagogiske og sundhedsmæssige tiltag, nogle ønsker de at bevare, og andre ønsker de at 

kunne sige farvel til igen. 

“

“
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Program for læringsledelse – T3

Som en del af Program for læringsledelse laves der hvert andet år en såkaldt kortlægning. 

I kortlægningerne svarer børn, forældre, medarbejdere og ledere på en række spørgsmål, 

der alle handler om, hvordan man vurderer kvaliteten på en lang række områder i dagtil-

buddet. Alle disse data bliver kvalitetssikret af et eksternt firma og resulterer i en lærings-

rapport for hvert enkelt dagtilbud samt en overordnet rapport, der viser resultaterne for 

hele Kolding Kommune. Når dagtilbuddene har modtaget deres læringsrapport, er det 

ledelsernes opgave at analysere egne data og komme med et bud på områder, hvor de 

lykkes godt og områder, hvor man med fordel kan arbejde på at skabe forbedringer. Som 

opfølgning på analysearbejdet afholdes der læringssamtaler. I læringssamtalerne deltager 

ledelsesteams fra de enkelte dagtilbud, forskere fra Aalborg Universitet og repræsentanter 

fra forvaltningen. Formålet med samtalerne er, at få en fælles dialog om resultaterne fra 

kortlægningen samt en drøftelse af, hvilke tiltag man med fordel kan iværksætte for at fast-

holde og/eller udvikle kvaliteten på udvalgte områder i dagtilbuddet.

I 2019 fandt den tredje kortlægning (T3) i Program for læringsledelse sted, og der blev 

afholdt læringssamtaler i sommeren 2020. På grund af Covid-19 situationen fandt samta-

lerne sted senere end oprindelig planlagt. 

I kvalitetsrapporterne for 2020 har dagtilbuddene skullet beskrive, hvilke områder de har 

valgt af have fokus på og hvilke initiativer, man har sat i værk i forhold til disse fokus områ-

der.

Områder der på baggrund af T3 og læringssamtalerne har været fokus på

Det fremgår af delrapporterne, at et af de fokusområder, der går igen mange steder, er 

drengenes trivsel. Det stemmer godt overens med data fra hovedrapporten. Disse viser 

nemlig, at drengene i Kolding Kommunes dagtilbud generelt trives godt og bedre end 

drengene i de fem andre kommuner, der deltager i Program for læringsledelse. Men piger-

ne trives alt andet lige bedre end drengene.

Det beskrives endvidere, at områder som information til forældre, samarbejde omkring 

børnene, barn/ barn og barn/ voksen relationen samt arbejdet med tal og bogstaver er i 

fokus i mange dagtilbud. 

I Dagplejen har man valgt at have fokus på samarbejdet dagplejerne imellem, når de er i 

legestue. Dagplejen skriver, at det er vigtigt at tænke Dagplejens struktur og organisering 

ind i dette fokus, da dagplejerne arbejder individuelt i eget hjem med deres primære børn.

Der er en række dagtilbud, der klarer sig særdeles godt på stort set alle områder. I disse 

dagtilbud beskrives det som en særlig udfordring, at blive klogere på, hvordan man kan 

fasholde det høje niveau. 
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Beskrivelse af initiativer der er sat i gang i forhold til udvalgte fokusområder

På grund af Covid-19 situationen, har det i alle dagtilbud været særdeles vanskeligt og 

en del steder umuligt, at sætte de planlagte initiativer i gang. Opdelingen af børn i små 

grupper, vask af legetøj, reduceret mødevirksomhed osv. har været væsentlige barrierer. I 

Dagplejen har man for eksempel ikke kunnet mødes i legestuegrupperne. 

Det fremgår af delrapporterne, at man på trods af de særlige omstændigheder i 2020 har 

prøvet at arbejde med de udvalgte fokusområder i reduceret form eller på helt nye måder. 

Det beskrives for eksempel, at det har været en gevinst for nogle af drengene, at man har 

været rigtig meget udenfor. Opdelingen i små grupper har for nogle børn været med til at 

styrke barn/barn og barn/voksen relationen. 

Der ses med spænding frem til næste kortlægning (T4), som finder sted i september 2021. 

Hvilken betydning har det haft, at 2020 og 2021, på en lang række områder, har været helt 

anderledes, end det vi hidtil har kendt? 

Vi har ikke kunnet se nogle resultater af vores planlagte initiativer. Grundet Coro-
na har dagplejerne ikke kunnet mødes i legestuen siden marts 2020.
DAGPLEJEN

Konklusion

På baggrund af kortlægningen T3, havde dagtilbuddene planlagt en række initiativer til for-

bedring af kvaliteten inden for udvalgte områder. På grund af Covid-19 situationen, har det 

ikke været muligt at gennemføre disse som planlagt. Der ses med spænding frem til den 

kortlægning (T4), der finder sted i september 2021. Hvilken betydning har det haft, at 2020 

og 2021, på en lang række områder, har været helt anderledes end, det vi hidtil har kendt?

Overgang fra hjem til dagtilbud og overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave

På Dagtilbudsområdet er en arbejdsgruppe i gang med at udarbejde en ramme, hvor alle 

overgange beskrives, således at kvaliteten af overgangene sikres samtidig med, at der 

skabes en rød tråd i arbejdet med alle børns overgange.

Grundet Covid-19 har forældrenes muligheder for at besøge dagtilbuddene i 2020, været 

præget af forskellige restriktioner. Det har betydet, at dialogen og nogle af møderne er 

foregået virtuelt. Nogle steder har man gjort brug af spørgeskemaer, og opstartsbesøgene 

er foregået på legepladsen.

Ligeledes har besøg fra Dagplejen i daginstitutionerne, i forbindelse med opstart af kom-

mende børnehavebørn, også haft sine begrænsninger pga. gruppeopdelinger i alle dagtil-

“
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bud. Men alle steder er overlevering af børn til både dagpleje og daginstitutioner lykkedes 

med alternative metoder og tilgange.

Overgang fra hjem til Dagtilbud.

Forældre, der har booket plads i Dagplejen, får tilbudt et opstartsmøde med dagplejer og 

dagplejekonsulent umiddelbart inden barnets opstart. På mødet opfordres forældrene til at 

fortælle om deres barn, - graviditeten, fødslen og de første måneder i barnets liv. 
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Dagplejeren fortæller om retningslinjer i dagplejen, dagligdagen og praktiske ting i hver-

dagen, kost, sovetider mv. Desuden aftales, hvordan de første dage i opstarten skal til-

rettelægges. Der lægges vægt på, at den første tid i dagplejen er præget af et særligt tæt 

samarbejde mellem hjem og dagpleje. Dette for at give barnet den bedst mulige tilknytning 

i overgangen fra hjem til dagpleje.

I forhold til børn med særlige behov, som kræver en dobbelt plads i Dagplejen eller i en 

Minidagpleje, er der en udvidet procedure ved barnets opstart. Der vil være tæt dialog 

med forældrene om, hvilket tilbud der er det rette til barnet, og hvilken støtte der skal 

iværksættes.

Forældre, der har booket plads i vuggestue, modtager enten besked via e-boks eller 

kontaktes telefonisk vedrørende et opstartsmøde. Formålet med opstartssamtalen er at 

opbygge en god relation, være tryghedsskabende, afstemme gensige forventninger, plan-

lægge indkøring samt sikre praktiske og gensidige informationer.

Cirka en måned før barnet starter, får forældrene et velkomstbrev i e-boks, via 
Nem systemet. Deri bydes de velkommen og får en kort info om stuen barnet 
skal gå på og hvilken medarbejder, der bliver barnets kontaktpædagog.
BØRNEHUSET TROLDBLOMST

I vuggestuerne tilrettelægges, som i Dagplejen, ligeledes opstartsmøder med forældrene, 

hvor de får mulighed for at fortælle om deres første tid med deres barn. 

Nogle vuggestuer udarbejder familieprofiler.

Vi angriber opstarten på systematisk vis, hvor en skriftlig familieprofil udarbejdes. 
I denne forbindelse er det vigtigt, at forældrene giver os så mange informationer 
som muligt om barnet. Denne viden er værdifuld, idet den medvirker til at kvalifi-
cerer vores pædagogiske arbejde med barnet.
Et forældreperspektiv vil bidrage til et mere nuanceret billede af barnet, ligesom 
kimen lægges for et fremtidigt konstruktivt samarbejde personale og forældre 
imellem.
DAGINSTITUTIONEN NORDSTJERNEN.

“

“
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Generelt vægtes opstarten meget højt. Forældrenes informationer om barnet har stor 

betydning for at kvalificere pædagogernes fremadrettede arbejde med det enkelte barn 

ud fra deres konkrete udviklingsniveau og trivsel. Opstartsmøderne foretages som ud-

gangspunkt i daginstitutionen, men de kan i nogle tilfælde foregå hjemme hos forældrene. 

Pædagogerne fortæller om hverdagen i vuggestuen, søvnpolitik, madordninger og andre 

relevante oplysninger om vuggestuens rammer og rutiner.

Indkøringsfasen aftales i samarbejde med forældrene og vægtes højt. Der er stor forskel 

på, hvor hurtigt børnene bliver trygge og bliver en del af stuen, så selve indkøringsforløbe-

ne kan være forskellige fra barn til barn. 

Hvor der er særlige hensyn til barnets trivsel og udvikling inddrages sundhedsplejeske 

eller andre relevante samarbejdsparter for at tilrettelægge og tilgodese barnets behov for 

en særlig indsats. Denne tilgang anvendes også i overgangen fra dagpleje/vuggestue til 

børnehave.

Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave

I Dagplejen får forældrene tilbudt en 2,9 års samtale angående barnets trivsel og udvikling 

inden kommende børnehavestart. Både forældre og dagplejer besøger ofte børnehaven 

inden opstart, mulighederne her for har dog været begrænsede i 2020 pga. Covid-19. I 

Vonsild og Vamdrup bliver der udarbejdet kompetencehjul på alle kommende børn til bør-

nehaverne.

Det samme gør sig gældende i vuggestuerne. Umiddelbart inden børnehavestart udarbej-

des kompetencehjul på børnene. Generelt er der det sidste halve år inden barnet starter 

i børnehaven fokus på barnets personlige og sociale kompetencer, og der arbejdes med 

barnets selvhjulpenhed.

Umiddelbart før børnehavestart udarbejder vi et kompetencehjul på det enkelte 
barn, hvor det fremgår, om der skal arbejdes med specifikke kompetencer. Vi 
viser hjulet til forældrene, og informerer dem, hvad vi vil sige til overleverings 
samtalen med børnehavepersonalet.
Når barnet er startet i børnehave, er der mulighed for at komme på besøg i vug-
gestuen (under normale omstændigheder.) Vi ønsker overgangen skal være så 
glidende som mulig.
DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET.

“
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For at skabe en begyndende relation, aftales der besøg i børnehaven med barnets primæ-

re pædagog fra vuggestuen og den kommende primære pædagog i børnehaven. Foræl-

drene får også mulighed for at besøge den nye stue og tale med primær pædagogen til 

deres barn, for at skabe grobund for et kommende samarbejde. Der orienteres også om 

dagtilbuddets faglige værktøjer, såsom sprogvurderinger, kompetencehjul, børnelinealen 

samt andre relevante pædagogiske tiltag.

Børn fra Dagplejen inviteres til besøg med både dagplejer og forældrene, dels en rundvis-

ning af institutionen, dels en orientering om børnehavens værdier og drøftelse af gensidige 

forventninger til et kommende samarbejde. Dagplejeren må ligeledes besøge barnets 

kommende stue, for at barnet kan skabe en tryg relation med nye voksne og børn og se 

børnehaven.

Der lægges vægt på en gradvis indkøring med korte dage, hvor det er muligt for forældre-

ne og at skabe trygge rammer og gode relationer med barnet og dets nye voksne, ud fra 

barnets behov og familiens muligheder. Forældrene tilbydes opfølgningsmøder i dagtilbud-

dene cirka 3 måneder efter barnets opstart. 

Konklusion.

I dagtilbuddene er der fokus på at sikre, at alle børn får en god og ensartet overgang fra 

hjem til dagpleje/vuggestue og fra dagpleje/vuggestue til børnehave. 

I dagtilbuddene vægtes det højt, at samarbejde med og inddrage forældre i dialogen om 

barnets overgang for at sikre, at relevante informationer om barnets trivsel og behov er 

kendt af både forældre og dagtilbud. 

Samarbejde og kommunikation med forældre om børns læring

Dagtilbuddene har ansvaret for, sammen med forældrene, at afstemme forventninger til 

hinanden i forhold til både det individuelle og det mere generelle forældresamarbejde i 

dagtilbuddet. I dagtilbudsloven står der endvidere, at det skal fremgå af den pædagogiske 

læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældre om børns læring. Det nye er, at 

det i rammen for den styrkede pædagogiske læreplan præciseres, at forældresamarbejdet 

skal differentieres i forhold til forældres ønsker og den enkelte families behov. 

Status på differentieret gensidigt samarbejde

Der har gennem mange år i dagtilbuddene været tradition for at inddrage forældrene om-

kring børnenes læring i dagtilbuddet.

Forældre tilbydes i alle dagtilbud forskellige former for møder dagtilbuddet og forældrene 

imellem. I de formelle møder kan der eksempelvis være tale om et opstarts-, et 3 måne-

ders-, et trivsels-, et handleplans-, et års- eller et overleveringsmøde. Derudover frem-

hæver dagtilbuddene den store værdi i de uformelle møder, der skabes i hverdagen. Det 

fremgår af delrapporterne, at den daglige kontakt, hvor der kommunikeres om stort og 
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småt i forhold til barnets trivsel og udvikling, prioriteres højt. En ”garderobesnak” fremhæ-

ves for mange som meget værdifuldt for samarbejdet, da der her også kan skabes gode 

relationer forældre og medarbejdere imellem.

Alle dagtilbuddene er meget bevidste om forældresamarbejdets værdi og betydning. Der 

tages udgangspunkt i hver enkelt families aktuelle situation, livsvilkår, kultur og etnicitet. 

Forældre ses som de vigtigste samarbejdspartnere.

Det er gennem et godt forældresamarbejde, vi sammen kan skabe brobygning 
mellem hjem og institution, og barnets verdener bindes sammen. 
ENGSØENS BØRNEHUS

Der indgås et ligeværdigt samarbejde med forældre, hvor gensidighed og respekt er nøg-

leord. Mange dagtilbud fremhæver, at det er gennem dialog, vejledning og tæt konstruktivt 

samarbejde, der skabes rum for at samarbejde om barnets læring. 

Igennem år 2020 har der været større fokus på vigtigheden af at benytte visualisering og 

information via intra for at optimere og forstærke samarbejdet med forældrene.

Status på forældrebestyrelsens inddragelse i udarbejdelsen af principper for samarbejdet 

med forældre

For rigtig mange af dagtilbuddene har det pga. Covid-19 ikke har været muligt at afholde 

det samme antal møder, de normalvis har villet afholde. For bestyrelsesmøder er det ken-

detegnende, at mødevirksomheden har været reduceret, og for de få møder, der har været 

afholdt, har det foregået virtuelt.

Mødernes indhold på bestyrelsesmøder i 2020, har også båret præg af Covid-19 situati-

onen, hvor dagtilbud og forældrebestyrelser har prioriteret at drøfte den aktuelle situation 

og betydning for dagtilbuddenes hverdag.

En stor del af dagtilbuddene har endvidere inddraget deres forældrebestyrelser i udarbej-

delsen af principperne for samarbejdet med forældrene. Mange dagtilbud inddrager ge-

nerelt deres forældrebestyrelse i udarbejdelse af diverse pjecer, sociale arrangementer og 

arrangementet af en legepladsdag.

Konklusion

Det kan konkluderes, at dagtilbuddene fortsat arbejder ud fra, at forældre altid er en aktiv 

medspiller i det pædagogiske arbejde, og at dagtilbud igennem mange år og fortsat ople-

ver forældre som de vigtigste samarbejdspartnere.

“
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Dagtilbuddene er lykkedes godt med at inddrage forældrene i samarbejdet, og det kan 

konkluderes at samarbejdet mellem forældre og dagtilbud i dag bygger på en dialog for-

ældre og dagtilbud imellem, hvor der lægges vægt på, hvad dagtilbuddet kan gøre for bar-

nets trivsel, læring, udvikling og dannelse, og hvad forældre kan gøre i hjemmet.

Det kan ligeledes konkluderes, at samarbejdet med forældrebestyrelser kan bringes mere 

i spil, når Covid-19 igen tillader flere møder.
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Den pædagogiske læreplan

Den 1. juli 2018 trådte en ny Dagtilbudslov i kraft. Som en del af den nye lovgivning er 

det et krav, at alle dagtilbud senest den 1. juli 2020 skulle have udarbejdet en skriftlig 

pædagogisk læreplan, der lever op til kravene i den nye lovgivning. På grund af Covid-19 

situationen gav regeringen mulighed for at udsætte fristen for udarbejdelse af læreplanen. 

I Kolding Kommune blev det besluttet, at læreplanen skulle være færdig senest den 1. de-

cember 2020.

Arbejdet med formuleringen af læreplanerne og den begyndende implementering af lære-

planen er beskrevet i kvalitetsrapporterne for 2019. 

I kvalitetsrapporterne for 2020 er der sat fokus på, hvordan læreplanen kan anvendes som 

et dynamisk pædagogisk redskab, hvordan der arbejdes med at udvikle dagtilbuddets 

evalueringskultur, og hvordan der arbejdes med det brede læringssyn i forhold til lærings-

miljøet. Nedenfor følger en opsummering af, hvordan dagtilbuddene har arbejdet med 

disse fokuspunkter.

Læreplanen som et dynamisk værktøj 

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde. Det er derfor 

vigtigt, at læreplanen ikke blot er fine formuleringer, der ligger i et dokument på en com-

puter og en hjemmeside, men at den faktisk er et værktøj, der jævnligt tages frem og som 

kan understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet.

Det fremgår af delrapporterne, at man i alle dagtilbud har taget en række forskellige ini-

tiativer for at sikre, at læreplanen bliver sat i spil i mange forskellige sammenhænge. Det 

beskrives blandt andet, at alle nye medarbejdere får en grundig introduktion til læreplanen. 

Læreplanen inddrages i forbindelse med MUS og GRUS samtaler. Udvalgte afsnit, udvalgt 

af ledelsen, drøftes på stue-, afdelings- og personalemøder samt på pædagogiske dage. 

I Dagplejen tages der udgangspunkt i læreplanen i vejledningssamtalerne mellem konsu-

lent og dagplejer, hvor man for eksempel drøfter læringsmiljøet i hverdags rutiner, lege-

samvær og aktiviteter.

Læreplanen er for personalet et levende dokument, en brugs håndbog som 
man kan slå op i, hvis man har brug for at nærlæse, hvordan vi gør. Derfor vil 
planen løbende blive gennemarbejdet, så vi er sikre på, at det der står – er det vi 
står for.
DAGINSTITUTIONEN KILDEMOSEN

“
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Status på arbejdet med at etablere en evalueringskultur

Dagtilbudsloven stiller krav om, at lederen af dagtilbuddet i samarbejde med medarbejder-

ne, etablerer en evalueringskultur i dagtilbuddet.

Forskning peger på, at personale i dagtilbud af høj kvalitet generelt er mere fagligt selvkri-

tiske og reflekterende i deres vurdering af kvaliteten i deres eget dagtilbud. Pædagogisk 

personale i dagtilbud af lav kvalitet har derimod en tendens til at finde årsagsforklaringer i 

eksterne faktorer og ofte vurderer sig selv mere positivt, end en ekstern evaluering gør. 

I kvalitetsrapporterne for 2019 skulle dagtilbuddene beskrive, hvor langt de på det tids-

punkt var nået med etablering af en evalueringskultur. Ved udgangen af 2019 tegnede der 

sig et billede af, at de fleste dagtilbud var i en opstartsfase. Der blev evalueret, men en del 

steder var der ikke en systematisk tilgang til evalueringerne. Intentionen var, at forvaltnin-

gen i løbet af 2020, i regi af Program for læringsledelse, skulle holde workshops for ledere 

og medarbejdere omkring dette tema. På grund af Covid-19 situationen, har det ikke været 

muligt at gennemføre dette. 

Det fremgår af delrapporterne, at det mange steder har været svært at finde tid til at ar-

bejde med dette emne, fordi de fleste ressourcer er brugt til at sikre driften i en Covid-19 

tid. Også antallet af personalemøder har været reduceret og har handlet om andre, mere 

presserende, spørgsmål.

På trods af disse omstændigheder fremgår det af delrapporterne, at der er en opmærk-

somhed på og en bevidsthed om, at evaluering er vigtig, og at der er behov for en mere 

systematisk tilgang til evaluering. Nogle dagtilbud har i forbindelse med gruppeudviklings-

samtaler (GRUS) haft et eller flere spørgsmål, der har handlet om, hvordan man arbejder 

med systematisk evaluering. En del dagtilbud brugte nedlukningsperioden i foråret til få 

brugen af Kompetencehjulet sat i system og klæde nye medarbejdere på til at bruge dette 

redskab. 

Status på arbejdet med at koble det brede læringsbegreb sammen med læringsmiljøet

Læringsmiljø er et centralt begreb i den pædagogiske læreplan. Læring handler ikke kun 

om to timers planlagte aktiviteter om formiddagen. Det er i lige så høj grad alle de andre 

situationer i et dagtilbud, der foregår hen over hele dagen. For eksempel, at der tales med 

barnet, når det får skiftet ble, at barnet støttes i selv at tage tøj på eller lærer at hjælpe en 

kammerat med at finde sovedyret, der er blevet væk. Læring finder sted hele dagen i le-

gen, i planlagte aktiviteter og i rutinesituationer.

Det fremgår af delrapporterne, at det i høj grad er lykkedes at koble det brede læringsbe-

greb med læringsmiljøet. Mange beskriver, hvordan man har indrettet de fysiske rammer, 

så børnene får mulighed for at gøre sig mange forskellige erfaringer i løbet af dagen. For 

eksempel er der nogle steder indrettet forskellige legezoner, så børnene har mulighed for 

selv eller med hjælp fra en voksen at beskæftige sig med det, de netop nu er optaget af. 

Der er også eksempler på, at man gør sig umage med, at den fysiske indretning løben-
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de kan ændres, så den modsvarer, det som man på et givet tidspunkt er optaget af. Det 

gøres for eksempel ved, at de fleste møbler har hjul på, så der let kan ændres på indret-

ningen på en stue. Mange beskriver, at man i 2020 har fået et nyt blik på mulighederne for 

læringsmiljøet på legepladsen. 

Vi har i 2020 udnævnt en æstetisk minister i hver afdeling, disse har ansvar for, 
at vi bringer æstetikken, børneperspektivet og børnenes medbestemmelse ind i 
det fysiske rum. Vi tænker rum i rummene for at få forskellige læringsstile og in-
teresseområder i spil. Vi har i corona tiden fået en større bevidsthed om, at ude-
rummet – også det der er på vej mod en anden destination –er et læringsrum.
DAGINSTITUTIONEN TVED

Konklusion

Arbejdet med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan er godt i gang. Der 

er opmærksomhed på, hvordan man sikrer, at læreplanen kommer til at fungere som et 

dynamisk arbejdsredskab. Der arbejdes bevidst med at koble det brede læringsbegreb 

sammen med læringsmiljøet.

Der skal forsat arbejdes på, at få etableret en evalueringskultur, der er kendetegnet ved, at 

det er tydeligt for medarbejderne, hvad der skal evalueres, hvornår man evaluerer og hvilke 

evalueringsmetoder, der skal bruges.

“
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Dagtilbuddenes  
rammebetingelser 

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. **

2020 2020 2020 2020

Dagplejere 245 840 3.211 12.844

Vuggestuer 0 0 3.718 14.872

Børnehaver 

(incl. landsby- 

ordninger)

15 1003 1.983 7.932

Integrerede in-

stitutioner

24 2563 3.718/1.983 14.872/7.932

*Antal indskrevne i december 2020. 

** 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 23 børn2 og den største har 216 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, natur og musik, ligesom 

de kan vælge at få tilskud til private dagtilbud og private pasningsordninger. Grafen neden-

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

antal indskrevne børn i december 2020. 

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 insti-

tutionernes tildeling skyldes primært, at tildelingen af timer er afhængig af institutionernes 

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, pæda-

gogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Der skal dog altid som minimum være 55% 

af medarbejderne, som er uddannede pædagoger.3  

Daginstitutionerne opfylder i høj grad kravet til andel af uddannede pædagoger. Det frem-

går af datamaterialet fra august 2020, at den gennemsnitlige fordeling for alle daginstituti-

2 Den allermindste enhed har dog kun 15 børn. Det er en børnehaveafdeling i en landsbyordning.
3 Det skal bemærkes, at forholdet mellem pædagoger og medhjælpere/pau i den enkelte dagin-
stitution kan være påvirket af, hvorvidt institutionen har et gæstehus til dagplejens børn. Gæstehuse 
benytter ofte uuddannet personale. Gæstehusets personale er medregnet i datamaterialet til kvalitets-
rapporten, selvom de kan fratrækkes, når institutionen skal leve op til at have minimum 55% pæda-
goguddannede.
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oner på dette tidspunkt var 65% pædagoger og 35 % pædagogmedhjælpere/pau. Det er 

et lille fald i andelen af uddannede pædagoger i forhold til sidste år, hvor de udgjorde 67%. 

Det skal ses i sammenhæng med at flere daginstitutionsledere arbejder hen imod at øge 

andelen af medhjælpertimer for at kunne overholde budgettet og/eller for at få nogle flere 

timer til rådighed, så bemandingen bedre kan hænge sammen.

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

2019 2020

Kategori 1 75,3 74,6

Kategori 2 19,1 20,0

Kategori 3 4,6 4,4

Kategori 4 a + b 0,9 1,0

I alt 100 100

HVAD ER BØRNELINEALEN?

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

sætningen 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 2019 til 2020. Samtidig er 

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

fået flere udsatte børn. Og nogle fremhæver Covid-19 som en faktor, der har haft indflydel-

se på mulighederne for at arbejde optimalt med børn med særlige udfordringer. For nogle 

børn har de små grupper været en fordel, mens andre børn fx har været påvirket af forhold 

i hjemmet under Covid-19 pandemien. Stigningen skal dog også ses i sammenhæng med 

en skærpet opmærksomhed i både daginstitutionerne og i dagplejen, der de sidste par år 

er blevet endnu bedre til at spotte børn i kategorierne 2, 3 og 4. Den skærpede opmærk-

somhed kan både tilskrives et fagligt løft hos medarbejderne i arbejdet med Program for 

Læringsledelse samt det samarbejde daginstitutionerne har med skoledagtilbudsrådgiver-

ne (SKODA).

RÅDGIVER I DAGTILBUD OG PÅ SKOLER (SKODA) 

Rådgiverne varetager nedenstående funktioner i forbindelse med tilstedeværelse i dag- 

tilbud 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 problem- 

stillinger 

• 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 mob-

ning, 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 har været faldende i en årrække og er faldet betydeligt fra 104 i 

2019 til 67 i 2020. 

Faldet skal til dels ses i sammenhæng med et stadigt stigende samarbejde med daginsti-

tutionernes skoledagtilbudsrådgivere (SKODA). Flere institutioner nævner i deres kvalitets-

rapporter det givtige samarbejde.

Nogle nævner dog også, at det til dels kan skyldes Covid-19 situationen, selvom institu-

tionerne stadig har været meget opmærksomme på børn og familier i udsatte positioner. 

Bl.a. på grund af nedlukningsperioden og da en del børn har haft meget fravær.

Vi reagerer hurtigere på børns mistrivsel. Vi tager hånd om forældrene, idet vi er 
tydelige i vores begrundelser for at underrette – og at det er ment som en hjælp 
til hele familien. Vi tager udgangspunkt i ”Borgerens centrum” – hvor alle impli-
cerede parter mødes med familien i børnehaven, så alle får en fælles forståelse 
for de udfordringer, familien har  - og alle kan støtte op om familien i fællesskab.
BØRNEHAVEN MARIEKJÆR

Tabel 3: Antal underretninger

Antal

2019 2020

Underretninger 104 67

HVAD ER EN  

UNDERRETNING?

En underretning er en mundt-

lig 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. Ca. 83% af alle børn i dagtilbud er blevet sprogvurderet i 

2020 (i 2019 udgjorde andelen ca. 80%). De heraf følgende indsatser fremgår af tabel 4. 

Tabel 4: Sprogvurderinger

Procent af alle  

sprogvurderede børn

2019 2020

Sprogvurderinger i alt 100 100

heraf medført generel 

indsats

70 73

heraf medført fokuseret 

indsats

19 16

heraf medført særlig 

indsats

11 11

De, der ikke testes får den generelle indsats i dagtilbuddet.

De gennemførte sprogvurderinger har medført, at der for børnegruppen er iværksat en 

generel indsats for hovedparten af børnene, en fokuseret indsats for 16% og en særlig 

indsats for 11%. Andelen af børn, der får mere end en generel indsats er dermed faldet lidt 

siden sidste år. 

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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Faldet i antal børn, der har brug for en særlig indsats kommer efter nogle år, hvor dagtil-

buddene hvert år har fundet flere børn, der har brug for en særlig indsats. Faldet ses ikke 

mindst i dagplejen, hvor alle dagplejere generelt inkluderer sproget meget mere i deres 

daglige arbejde. 

Sprogvurderinger og sprogtjek er i 2020 fortsat en af Dagplejens særlige ind-
satsområder. Alle børn får et sprogtjek 3 gange årligt i forbindelse med et tilsyn 
og vurderes det, at der skal yderligere indsats til, sprogvurderes barnet og tiltag 
indsættes derefter. 
Dette indsatsområde medvirker til, at alle dagplejere inkluderer sproget meget 
mere i deres daglige arbejde og i samarbejdet med dagplejekonsulenterne. Det 
øgede fokus har bevirket, at der er et mindre fald i forhold til særlig indsats. I og 
med, at vi har sprogtjek og vores dagplejere har fået mere viden omkring sprog 
medvirker det også til, at dagplejere og dagplejekonsulenter er blevet endnu 
bedre til at spotte de børn, som har brug for en særlig indsats. 
Alle dagplejere arbejder dagligt med sprogposen, ved at de bruger babybørne-
tegn, understøttende sprogstrategier og dialogisk læsning.
DAGPLEJENS KVALITETSRAPPORT

Skoleudsættelser 

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

Forældre kan med begrundelse i barnets udvikling søge om skoleudsættelse, så under-

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

skolelederen, som træffer endelig afgørelse i sagen.  

I 2020 blev der bevilget skoleudsættelse til 128 børn fra kommunens dagtilbud. Det svarer 

til 13% af de børn, som skulle starte i skole i 2020. Andelen er dermed steget lidt siden 

2019, hvor den udgjorde 12%. Antallet af børn, der gjorde brug af skoleudsættelserne 

udgjorde 101 børn i 2020, svarende til 10 % af de børn, der gik i kommunale dagtilbud og 

skulle starte i skole. Det er samme niveau som i 2019. 

Der er fortsat fokus på at nedbringe antallet af skoleudsættelser, og i den forbindelse har 

konsulenter fra Børne- og Skoleområdet udarbejdet et årshjul i forhold til det forberedende 

arbejde med de ældste børn i dagtilbuddene.

Årshjulet har fokus på kriterierne for skoleudsættelse og på at inddrage forældrene i mø-

der med ledelser fra både Børne- og Skoleområdet, når de overvejer at søge skoleudsæt-

telse til deres barn.

“
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Der foregår allerede nu i alle dagtilbud arbejde med de ældste børn for at styrke deres so-

ciale, følelsesmæssige og sproglige kompetencer ift. kommende skolestart.

Disse tiltag forventes at kunne reducere antallet af skoleudsættelser i 2021.

Tabel 5: Skoleudsættelser fra kommunale dagtilbud

Antal børn Procent af alle  

børn i storebørnsgruppen

2019 2020 2019 2020

Antal børn i storebørns-

gruppen

995 988

Antal ansøgninger om 

skoleudsættelse

118 129 11,9 13,1

Hvor mange har institu-

tionen anbefalet

116 129 11,7 13,1

Hvor mange er bevilget 

af skoleleder

118 128 11,9 13,0

Hvor mange gør brug 

heraf

103 101 10,4 10,2

Det bemærkes, at der er stor forskel på antallet af skoleudsættelser i det enkelte kommu-

nale dagtilbud. Nogle har slet ingen, mens andre har mange. Det samme gør sig i øvrigt 

gældende for de private dagtilbud i kommunen (som ikke indgår i dataene ovenfor).

Sygefravær 

Det samlede sygefravær4 er på niveau med sidste år og ligger på 6,4%. Korttidsfraværet er 

2,3% mens langtidsfraværet er 4,1%. 

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

korttidsfravær og 3% er langtidsfravær. Sygefraværet ligger dermed en lidt højere end det 

gennemsnitlige kommunale niveau. Det samme billede gjorde sig gældende i 2019.

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

med det laveste fravær var gennemsnitligt syge 1% af tiden, mens medarbejderne i dag-

tilbuddet med det højeste sygefravær ligger på gennemsnitligt 15%. 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.

4 Sygefraværet defineres som total af kort- og langtidsfravær i forbindelse med sygdom (fravær i 
forbindelse med barsel, barns 1./2. sygedag, § 56 fravær m.m. indgår ikke) for dagtilbuddets fastan-
satte medarbejdere. Fastansatte i fleksjob, skånejob og beskyttede stillinger indgår ikke i opgørelsen.
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Studerende i praktik

Det samlede antal studerende i praktik er 120 fordelt på 62 lønnede pædagog studeren-

de, 52 ulønnede pædagog studerende og 6 Pædagogisk assistent elever. Det samlede 

antal studerende i praktik er lidt lavere end forrige år. Antallet af studerende, kommunens 

daginstitutioner 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.

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

til opgaven med at uddanne fremtidens pædagogiske arbejdskraft.

Institutionen har løbende studerende fra pædagoguddannelsen og uddannelsen 
til pædagogisk assistent. Det beriger institutionen at være med til, at uddanne 
kommende kollegaer, men det kræver også en øget arbejdsindsats fra institutio-
nens vejledere.
BØRNEHUSET VED ÅEN

Madordninger 

Alle børn i dagtilbud skal som udgangspunkt tilbydes et sundt frokostmåltid i institutionen 

hver dag. Dagtilbudsloven giver dog mulighed for, at ordningen kan fravælges. Det er 

forældrebestyrelsen eller forældregruppen i den enkelte daginstitution der beslutter, om 

frokostordningen fravælges. Hvert andet år skal der tages stilling til fravalget af den foræl-

drebetalte frokostordning, det foregår i 1. kvartal i lige år. Seneste valg foregik i 1. kvartal 

2020. 

22 af de i alt 39 daginstitutioner (incl. landsbyordninger) har madordning på en eller flere af 

deres matrikler i enten vuggestueafdeling eller børnehaveafdeling eller begge afdelinger. I 

17 af de 39 daginstitutioner er frokostmåltidet fravalgt og forældrene giver i stedet børnene 

madpakke med. Det drejer sig primært om ’rene’ børnehaver. Der er dog også enkelte ek-

sempler på vuggestuer, hvor madordning er fravalgt.

17 af de i alt 24 integrerede institutioner har Det Økologiske Spisemærke; et statskon-

trolleret 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.  To af institutionerne er 

“
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rykket ned fra guldmærke til sølvmærke i 2020, så 5 af institutionerne nu har guldmærke, 

en enkelt har bronzemærke, mens de øvrige 12 har sølvmærke. Dagplejere kan ikke blive 

certificeret til Det Økologiske Spisemærke. 

Som en direkte konsekvens af nedlukningen i foråret faldt vores økologiske 
spisemærke til Sølv. Siden genåbningen har personalet i køkkenet arbejdet mål-
rettet på at komme op på Guld igen… Vi har en løbende vurdering og drøftelse 
med forældrebestyrelsen omkring prioriteringen af økologi og ressourcer.
DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

“
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Uddannelse 

Intern uddannelse og ikke mindst uddannelsen i Program for læringsledelse, prioriteres 

højt. 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 

og fra 2019 til 2020 tilmed faldet lidt. Knap hver tredje pædagog har et eller flere diplom-

modul(er).  

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

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

Blandt lederne har 13 ud af 40 ledere en fuld diplom i ledelse, svarende til 33%. Det er et 

lille fald siden 2019, hvor andelen udgjorde 35%. 

20% af lederne har ingen længerevarende ledelsesrelevant uddannelse. De resterende 47 

% har en anden længerevarende ledelsesrelevant uddannelse. Det er et fald i lederuddan-

nelsesniveau siden sidste år. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der har været en 

stor udskiftning blandt lederne de sidste par år. De nye ledere påbegynder 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

2019 2020 2019 2020

Ledere med diplom i ledelse 14 13 35 33

Ledere uden diplom i ledelse, 

men med anden længerevarende 

ledelsesrelevant uddannelse

20 19 50 47

Ledere uden længerevarende 

lederuddannelse

6 8 15 20

I alt 40 40 100 100
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