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Kvalitet i dagtilbud - Hvordan

Forord
Program for Læringsledelse-dagtilbud
I Program for Læringsledelse - dagtilbud 2013-2019 deltager 6 kommuner: Billund, Fredericia, Kolding,
Hedensted, Nordfyn og Svendborg.
Programmet er et forskningsinformeret udviklingsprogram, hvor aktørerne er kommunale forvaltninger,
ledelser, pædagogiske medarbejdere i børnehaver, vuggestuer og dagplejen fordelt på 239 matrikler.
Kommunale konsulenter, rådgivere og faglige ressourcepersoner fra lokale Pædagogiske Psykologiske
Rådgivninger, faglige medarbejdere fra Pædagogiske Udviklingscentre m.fl. deltager aktivt i den kommunale
gennemførsel og forankring af programmet – bl.a. ved at spille en aktiv rolle i programmets kompetencedel.
I hver af de 6 kommuner er en lokal programkoordinator bindeleddet mellem Program for Læringsledelse dagtilbud og de lokale forbedringsstrategier og -aktiviteter, som udspilles i kølvandet af
udviklingsprogrammet. Den kommunale chef for børneområdet er ejer af kommunens Program for
Læringsledelse - dagtilbud.

Kvalitet i dagtilbud – hvad ved vi?
Fra danske og internationale forskningsprojekter har vi fået nyttig viden om sammenhængen mellem
barnets tidligt tilegnede kompetencer og barnets præstationer i skolen og i livet derefter.
Analytikerne har gennem mange år kunnet påvise, at dagpasningsområdet er vigtigt, ikke bare for at sikre
børnenes pasning men også for at gøre dem parate til det videre uddannelsesforløb og sætte ind over for
børn i risikopositioner – og dermed også den sociale arv.
Vi har sikker viden om, at dagtilbuddene har en vigtig rolle at spille overfor børn fra svage sociale og
økonomiske kår, herunder for børn med indvandringsbaggrund, og vi kender betydningen af at arbejde med
mål og planer for arbejdet i dagtilbuddene og at sørge for, at personalet har de nødvendige kompetencer.
Program for Læringsledelse – dagtilbud arbejder gennem forsknings- og datainformering, netværksdannelser og en fokuseret kapacitets- og kompetenceudvikling med at skabe dagtilbud af høj kvalitet i de 6
kommuner og deres dagtilbud. Her er fokus på forbedring af almen pædagogisk virksomhed for de 0-6
årige, og viden om betydningen af hvordan kontekstuelle faktorer i læringsmiljøet håndteres og pædagogisk
kvalitet, hænger sammen.
Kontekstuelle faktorer er ikke mindst faktorer som relationen mellem barn og voksen, relationen mellem
barn-barn, dagtilbuddets inklusionsstrategier, dagtilbuddenes evne til at koble omsorg og læring,
interaktionernes karakter (evnen til empati), forældrenes syn på dagtilbuddet, læringens målrettethed,
pædagogikkens indhold og pædagogiske strategier, ledelsesforhold og det pædagogiske personales syn på
fx læring.

Forskningsinformeret forbedringsarbejde
Forskning om kvalitet i dagtilbud kan pege på seks vigtige områder, der alle er omdrejningspunkter i forbedringsarbejdet under Program for Læringsledelse - dagtilbud.
1. Et læringsmiljø, der er udfordrende og er planlagt som et intentionelt miljø, med opsatte
læringsmål og planlagte trin, der må formodes at bringe barnet til målet
2. Et læringsmiljø, hvor den professionelle voksne leder børnenes læring. Hun synliggør læringsprocesserne, og hun sikrer, at børnene når det planlagte mål. At børnene kommer igennem de
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nødvendige trin i den rigtige rækkefølge
3. Et læringsmiljø præget af varme interaktioner. Hvor den professionelle voksne næres ved
samværet og det pædagogiske arbejde. Hvor kommunikationen, interaktionerne og de intersubjektive episoder er præget af følelsen af nærvær, interesse, nysgerrighed og delte hensigter
4. Et læringsmiljø, der forstår, at omsorg aldrig alene er omsorg, og læring aldrig alene er læring.
Begge processer hænger uløseligt sammen og formidles i ét og samme moment. Det er netop
evnen til at forstå disse elementer som ét, der gør, at læringen bliver meningsskabende og at
omsorgen bliver grundlag for barnets stadige overskridelser og tilblivelser
5. Et læringsmiljø, der støtter børns sociale læring, fx konfliktløsning og inkluderende miljøer
6. Et læringsmiljø, der indregner og støtter forældre i forhold til børns læring i hjemmet

Kortlægninger – brug af data
I Program for Læringsledelse - dagtilbud gennemføres tre kortlægninger af læringsmiljøet i det enkelte dagtilbud.
Den første af disse tre kortlægninger blev gennemført i efteråret 20151. Kortlægningen har fem
informantgrupper: Børnehavens 4-, 5- og 6-årige børn, kontaktpædagoger, pædagogisk personale, forældre og
ledelse. Resultatet af dette arbejde er institutions- og kommuneprofiler om børns læring og trivsel, om trivslen
blandt det pædagogiske personale, dets indsatser og børnevurderinger, og om ledernes indsatser og forældrenes
tilfredshed og samarbejde både med dagtilbuddet og indbyrdes i forældregruppen. Institutions- og
kommuneprofilerne udgør grundlaget for programmets kompetenceindsatser, som sikrer, at alle – pædagogiske
medarbejdere, ledelser og forvaltning – arbejder med fokus på børns trivsel, læring og udvikling og med
baggrund i sikker viden om børns trivsel, læring og udvikling.

Netværksbogen
”Ingen kan alt alene, men i de professionelle fællesskaber finder vi løsninger.” Dette citat kunne være indgangen
til Netværksbogen. Program for Læringsledelse - dagtilbud er et sæt af professionelle fællesskaber, hvor der
skabes fælles værdier og forståelse, og den privatiserede pædagogiske praksis forlades. Ansvaret for børns
læring og trivsel bliver kollektivt forstået. De pædagogiske professioner benytter sig af teams som forum for
reflekterende og undersøgende arbejdsformer, og de samarbejder om løsning af praktiske opgaver og
udfordringer. Den pædagogiske praksis er ofte forskellig fra individ til individ og fra institution til institution.
Kulturelle faktorer og traditioner kan være med til at spærre for det pædagogiske udsyn. Vi skal kunne få øje på
hinanden, vi skal gå i faglige- og organisatoriske netværk. Dette er målet med Netværksbogen. En håndbog eller
opslagsbog, hvor de deltagende dagtilbud kan få øje på hinanden, og hvor inspiration og kontakter til
samarbejde kan hentes.

Rigtig god fornøjelse

Ole Hansen
Programleder – dagtilbud

1 Med undtagelse af Kolding Kommune, der gennemførte første kortlægning i efteråret 2016
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Billund Kommune

Kommunens nøgletal

Kontaktinfo

Antal børn: Ca. 1100
Antal medarbejdere: Ca. 265

Lisbeth Østergaard, Læringschef
Telefon: 79 72 76 07, E-mail: LIO@billund.dk

Kort om kommunens dagtilbudsområde
Dagtilbudsområdet i Billund Kommune består af den kommunale dagpleje, børnehaver for børn i alderen 3-6
år og aldersintegrerede institutioner for børn i alderen 0-6 år. Tilbud om vuggestuepladser findes i de
aldersintegrerede institutioner. Daginstitutionerne i Billund Kommune er opdelt i 7 distrikter. I hvert af de 7
distrikter er der et dagtilbud:
Grindsted Syd - Børnenes Univers Grindsted Syd
Grindsted Vest - Børnenes Univers Grindsted Vest
Billund - Børnenes Univers Billund
Vorbasse - Børnehuset Andedammen
Sdr. Omme - Sdr. Omme Børnehave
Hejnsvig - Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig, Hejnsvig Børnehave
Stenderup/Kroager - Stenderup Skole og børnehave
Der er tilbud om dagpleje i alle distrikter.
Billund Kommunes menneskesyn:
Mennesket er værdifuldt og unikt. Det er i stand til at indgå i sociale relationer og har potentiale for udvikling.
Vision:
Børn, unge og deres familier oplever udviklingsmuligheder i Billund Kommune. Børn og unge trives og er
kompetente, robuste og innovative verdensborgere i stadig bevægelse.
Fælles vision mellem LEGE Fonden og Billund Kommune for Børnenes Hovedstad:
Billund er Børnenes Hovedstad. Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere.
Billund Kommunes hjemmeside: www.billund.dk

Hvad viser vores data
Billund Kommunes kortlægningsresultater viser, at Billund Kommune ligger enten inden for eller over
gennemsnittet i forhold til børnedata, kontaktpædagogdata, forældredata, pædagogisk personaledata og
ledelsesdata. Det kan bemærkes, at der internt i kommunen er stor variation mellem de enkelte dagtilbud,
når der sammenlignes med de øvrige kommuner i kortlægningen. På baggrund af dagtilbuddenes data og
de dialogbaserede udviklingssamtaler har dagtilbudsledelsen i samarbejde med Børne- og
kulturforvaltningen besluttet at sætte fokus på Barn-voksen kommunikation og relation.

Fælles kommunale tiltag
I Billund Kommune har vi på baggrund af det fælleskommunale tema Barn-voksen kommunikation og relation
valgt, at alle dagtilbud skal gennemføre kompetencepakken Barn-voksen kommunikation og relation. Som led
heri afviklede vi en Læringskaravane med praksisworkshops omhandlende samme tema.
Derudover har alle ledelser lavet observationer af barn-voksen kommunikation og relationen i institutionerne
og på baggrund heraf iværksat diverse tiltag.
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Børnehuset Andedammen

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

65 Børnehavebørn, 12 vuggestuebørn, 28
dagplejebørn.

Pia Madsen
72141881
PM@billund.dk

13 uddannede pædagoger, 1 medhjælper, 1
pædagogisk assistent, 7 dagplejere, 2 studerende, 1
leder.

Kort om dagtilbuddet
Vorbasse Skole og Børnehuset Andedammen er fællesinstitutionen i Børnenes Landsby, hvor alle har de
bedste betingelser for at trives optimalt og lære i udviklende fællesskaber. Vi sætter læring i centrum og
samarbejder om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes/de unges liv ud fra en fælles forståelse af vores
pædagogiske værdier. I inspirerende læringsmiljøer, hvor lokalsamfundets resurser inddrages i stort omfang,
tilgodeses det enkelte barns styrker og interesser gennem mange måder at lære på. Børn og unge i
fællesinstitutionen udvikler sig til at blive kompetente, robuste og i stand til at imødekomme og mestre krav
og udfordringer i en globaliseret verden.

Hvad viser vores data
Dataene for vores organisation viser, at vi kan blive bedre til barn-barn relationen og voksen – barn
relationen. I det første Kompetenceforløb arbejdede vi med barn-barn relationen.
I det andet kompetenceforløb arbejder vi med kompetencepakken Voksen-barn kommunikation og
relation. Derudover viste vores data at vi er gode til, at matche drengenes behov.

Dagtilbuddets tiltag
Alle grupper arbejder med barn-barn relationer. De enkelte grupper udarbejder læringsmål for den
aldersgruppe de arbejder med. Læringsmålene sættes i en SMTTE–model.
Vi har ansat en ekstra pædagog, så den enkelte gruppe, har en formiddag om ugen, hvor der er ekstra
hænder til at arbejde koncentreret med læringsmålene.
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Børnenes Univers Billund, Engdraget 8 og Tuen 2

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinformation
Dagtilbudsleder Kirsten Vestergaard
72131426/25557723
KIV@billund.dk

2016: 175 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn
2017: 185 børnehavebørn og 28 vuggestuebørn
Ansatte: 1 Dagtilbudsleder og 3 Daglige
pædagogiske ledere, 31 fastansatte pædagoger & 1
fastansat medhjælper, 2 pædagog studerende, 2 PA
elever, 4 køkkenmedarbejdere.

Se mere på www.bub.billund.inst.dk

Kort om dagtilbuddet
Børnenes Univers Billund er beliggende på 2 fysiske adresser. Vi har 3 pædagogiske linjer: Kreativitet & Udeliv
i Trætoppen, Engdraget 8, Sundhed & Bevægelse i Klatretræet, Engdraget 8 og Natur & Eksperimenter i
Træstubben, Tuen 2. På alle linjer arbejder vi med de 6 læreplans temaer. At arbejde med pædagogiske linjer
betyder, at der på den enkelte enhed er et særlig fokus på, hvordan den fysiske indretning og de pædagogiske
aktiviteter understøtter den pædagogiske linje.
Vision: I Børnenes Univers Billund skal alle opleve sig ventet, velkomne, værdsatte og værdifulde i
fællesskabet.

Hvad viser vores data


Kortlægningen viser i forhold til relationer barn - voksen: Flere drenge end piger får skæld ud og
flere voksne oplever, at de ikke har tid til at tale med børnene – tilsvarende oplever børnene.



Kortlægningen viser i forhold til forældresamarbejde: Der er divergens mellem forældrenes og
personalets oplevelse af arbejdet med læreplanstemaer. Der mangler sammenhæng mellem
indholdet ved forældresamtaler og læreplantemaerne samt formidling af arbejdet med
læreplanstemaer.
Vi har valgt, at arbejde med temaerne: ”Forældresamarbejdet” (der kobles på det kommunale projekt:
”Sammen finder vi ud af det”) og ”Relationer barn – voksen”.



Dagtilbuddets tiltag:
Relationer barn – voksen:
1.

2.

3.

Observationer af læringsmiljøet ud fra et fælles skema udarbejdet af alle dagtilbudsledere i Billund
Kommune: De 3 daglige pædagogiske ledere laver observationer 2 timer x 6 børn (5 årige: 3 drenge
og 3 piger). Forskellige tidspunkter på dagen: Formiddag, eftermiddag, frokost, legeplads,
”overgange”, aktiviteter og leg. Resultaterne af observationerne skal give os et billede af, hvad er det
ved barn-voksen relationen, vi vil sætte fokus på? Fremlægges og drøftes på teammøder.
Læringsgrupperne skal arbejde med” Barn – voksen relation” (Kompetencepakken fra program for
læringsledelse). Dagtilbudsleder og daglig ledere er vejledere. Tilrettelægges, så daglig leder ikke
er vejleder på egne læringsgrupper. Efter de 4 moduler tilrettelægges et aktionslærings forløb ud
fra de enkelte læringsgruppers fokusområder.
Observation og feedback til medarbejderne: Hver enkelt medarbejder vælger i hvilken situation
hun ønsker, at få feedback. Temaet er ”barn – voksen relation”. Daglig pædagogisk leder
observerer ud fra aftalte fokuspunkter og giver efterfølgende feedback.
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Børnenes Univers Grindsted Syd

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

34 vuggestuebørn

Dagtilbudsleder Britta Rask
mobil: 72 13 10 53
br@billund.dk

10 børn med særlige
behov 135
børnehavebørn
43 medarbejdere

Kort om dagtilbuddet
Visionen for Børnenes Univers Grindsted Syd er:
• at børnene i hele universet har selvværd, selvtillid og mod på livet.
• at være et inspirerende og udviklende sted, hvor børn, forældre og medarbejdere er glade for at komme.
• at være en institution med høj faglighed, glæde oghumor.
• at medarbejderne i alle 4 enheder har et fælles pædagogisk fundament.
• at medarbejderne tilegner sig specifik kompetenceudvikling, der tilfører Universet et bredt fagligt fundament.
• at vi har en profil der er kendt og synlig, så den vækker interesse både hos kommende forældre og i pædagogiske kredse
De overordnede læringsmål rækker frem mod måden at arbejde med de 6 læreplanstemaer i den pædagogiske
praksis i dagtilbud i Billund Kommune
Målet er:
- at læringsmiljøet understøtter barnets leg, læring og kreativitet
- at børnene udvikler deres selvværd og selvstændighed
- at børnene kan indgå i sociale relationer og har venner
- at børnene kan indgå i forpligtende fællesskaber
- at børnene får erfaringer og forståelse med demokratiske processer
- at børnene udvikler fysisk og psykisk robusthed.
Vi arbejder overordnet ud fra de samme læringsmål for hele børnegruppen. Vi vælger metoder og aktiviteter der
understøtter det enkelte barns trivsel, udvikling og læring og børnegruppen generelt. Vi er særligt opmærksomme
på, at børn med særlige behov udvikler sig og lærer så meget, som det er muligt.

Hvad viser vores data
Vores data viser, at vi har forskellige udfordringer:
Barn – voksen relationer – der er flere børn, der oplever, at de ikke altid har en god relation til en voksen desuden
er der flere børn, der oplever, de får skæld ud.
Forældre information – flere forældre oplever, at de ikke får information om deres barns udvikling
Forældre information- de fleste forældre oplever at de ikke kender til læreplaner
Personalesamarbejde- flere medarbejdere oplever, at de ikke samarbejder omkring børnenes udvikling

Dagtilbuddets tiltag
I foråret 2016 er der arbejdet med temaet «skæld ud», hvor det har været det gennemgående tema i forhold til det første elearningsforløb. I efteråret 2016 arbejde vi med barn- voksen relationer. Som e-learnings forløb.
Sideløbende er der udarbejdet et dialogskema til 3 måneders samtale, hvor der er mulighed for at tale om barnets
individuelle udvikling, status og næste trin. Ligesom spørgeskemaet giver forældrene mulighed for at definere områder, som
de ønsker, der inddrages i samtalen.
Når der informeres om pædagogiske aktiviteter, beskriver medarbejdere nu aktiviteten med henvisning til de enkelte
læreplanstemaer.
Der afholdes møder, hvor indholdet er status på barnet/ børnegruppen, med det formål at alle medarbejdere samarbejder
omkring de tiltag der iværksættes omkring barnet/ børnegruppen.
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Børnenes Univers Grindsted Vest

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Samlet for dagtilbuddet: 14 vuggestuebørn og 145
børnehavebørn. Dagtilbuddet er pt. beliggende på to
matrikler med to pædagogiske linjer. (Bevægelse og
Udeliv/Kultur og Kreativitet) Samlet antal ansatte: 30
(ledelse, medarbejdere, studerende)

Karin Christensen - dagtilbudsleder
25557647
kac@billund.dk

Kort om dagtilbuddet
Mål: At læringsmiljøet understøtter barnets leg, læring og kreativitet. At børnene udvikler deres selvværd og
selvstændighed. At børnene kan indgå i sociale relationer og har venner. At børnene kan indgå i forpligtende
fællesskaber. At børnene får erfaringer og forståelse med demokratiske processer. At børnene udvikler fysisk
og psykisk robusthed. Dagtilbuddets vision: Vi bygger broer i et nysgerrigt læringsmiljø – i balance mellem
udfordring, begejstring, nærhed og ro skaber vi udviklende fællesskaber. Besøg gerne vores hjemmeside:
www.bugv.billund.inst.dk

Hvad viser vores data
Mønstre og sammenhænge, som vi har valgt at have fokus på i kortlægningen T1:
 Drengenes mulighed for trivsel, læring og udvikling
 Drengenes relation til de voksne i dagtilbuddet.
 Kompetenceaktiviteter
 Ledelse af institutionen
 Samarbejdsrelationer
 Samarbejde omkring dagsplan og aktiviteter i institutionen

Dagtilbuddets tiltag
1. Observation af voksen – barn interaktioner – ud fra ICDP. Tilbagemelding og arbejde med tiltag i forhold
til dette.
2. Kompetencepakken «Barn Voksen kommunikation og relation»
3. Observation og feedback til den enkelte medarbejder, i forhold til selvvalgt læringsaktivitet ud
fra observationsskema (GLK)
4. Et kompetence- og kulturudviklingsforløb, hvor en erhvervspsykolog er processtyrer.
”Kompetence- og kulturudviklingsforløbet har som overordnet formål at udvikle og styrke en
professionel kultur og et professionelt mindset i universet, som bygger på en fælles forståelse af
fundamentet og succeskriterierne for arbejder med børnene i institutionen. Herunder arbejdet med at
styrke et professionelt samarbejde i det enkelte team og imellem medarbejdere og ledelse. Et
samarbejde som tager sit afsæt i en stærk fælles faglighed i, og forståelse af, arbejdet med børnene. ”
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Børnehaven, Børne- og Ungeuniverset Hejnsvig

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Børnehaven har 55-60 børn og 9 pædagogiske
medarbejdere samt 1 køkkenassistent
(frokostordning i egetproduktionskøkken)

Annette Hald
72 13 13 61
ah@billund.dk

Kort om dagtilbuddet
Børnehaven flyttede pr 5-1-2015 ind i helt nye rammer, der fysisk er sammenbygget med skole og
nybygget idrætshal; samlet udgør disse tre enheder den samdrevne institution "Børne- og
Ungeuniverset Hejnsvig." Visionen bag samdriften og byggeriet var: ”Vi vil være et unikt univers for
unikke mennesker”
Den pædagogiske praksis er knyttet op på temaerne i den pædagogiske læreplan. I løbet af året arbejdes i
forskellige perioder fokuseret med udvalgte temaer.

Hvad viser vores data
Børnebesvarelser: Udviklingsmuligheder ift. relation barn-voksen for især drengenes vedkommende
Kontaktpæd. besvarelser: Udviklingsmuligheder ift. oplevelsen af begge køns internaliserede adfærd samt
drengenes sociale færdigheder; motorik og fysiske aktiviteter.
Forældrebesvarelser: Udviklingsmuligheder ift. forældres oplevelse af information vedr. deres børn og
oplevelse af indhold og aktiviteter i børnehaven.
Personalebesvarelser: Udviklingsmuligheder ift. personalets oplevelse af egne kompetencer samt samarbejde
med hinanden og med forældre. Udviklingsmuligheder ift. ledelsens betydning for den pædagogiske udvikling.

Dagtilbuddets tiltag
Som de øvrige institutioner i vores kommune er vores første kompetencepakke ”Voksen-barn relation
og kommunikation”, som vi gennemfører efterår 16 – vinter 17.
Vi har i juni foretaget observationer af det generelle ”kommunikations-miljø” og har deraf udledt
opmærksomhedspunkter, som der arbejdes videre med.
Med afsæt i personalets grundforløb foråret 2016 har der i sensommeren 16 været 2½ måneds fokuseret
indsats på børnenes - og især drengenes - motoriske udvikling; kombineret med læreplanstemaet ”Krop og
bevægelse”.
Vi har fra sept. 2016 ændret på vores struktur, således børnene nu er tilknyttet 3 aldersblandede grupper.
Derved har vi bl.a. afskaffet den interne overgang, vi tidligere havde fra en modtagegruppe for de 3-årige til
grupperne for de 4—6-årige. Formålet med ændringen er bl.a. at give større kontinuitet og at undgå
informationstab og derved skabe bedre betingelser for forældres oplevelse af information. Dertil har vi
genindført tilbud om forældresamtale også ved barnets 4. år.
Vi har i hele vores univers i 2015-2016 haft et teamudviklingsforløb med fokus på teamet som professionelt
læringsfællesskab og følger det op med bl.a. teamudviklingssamtaler vinteren 2016-17.
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Sdr. Omme Børnehave

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Børnehavens normering er variabel - i 2016
forventes det gennemsnitlig børnetal at være på
65 børn.
Vi er 6 pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 1
pædagogisk assistent, souschef og leder til at
varetage den pædagogiske opgave.

Leder: Bodil Sparvath,
72 13 11 33, bsp@billund.dk
Souschef: Winnie Schweitz
72 13 11 33, wsc@billund.dk

Kort om dagtilbuddet
Visionen for Sdr. Omme Børnehave er at være et glad og sundt lære og være sted for både børn og
voksne. De overordnede læringsmål i Sdr. Omme Børnehave rækker frem mod måden at arbejde med de
6 læreplanstemaer i den pædagogiske praksis i dagtilbud i Billund Kommune.
Èt af vores mål er:
• at børnene kan indgå i sociale relationer og har venner
Link til Sdr. Omme Børnehaven's hjemmeside

Hvad viser vores data
Når vi læser vores data i resultatrapporten, kan vi se, at der er et mønster, der knytter sig til børnenes
sociale relationer og personalets samarbejde.
Vi har ud fra vores data valgt at have fokus på, hvordan vi som ledelsesteam kan lave tiltag, der fremmer
relationen barn-barn via medarbejdernes pædagogiske praksis.
De ovenstående udfordringer relaterer sig til institutionens overordnede målsætning om, ”at børnene kan
indgå i sociale relationer og har venner”

Dagtilbuddets tiltag
Vores overordnede tiltag er:
At bryde op med ’stuetænkningen’ – vores fokus skal være at ’Sdr. Omme Børnehave er et
hus’. Dette kræver:
 Opsplitning af grupper – fra 3 aldersopdelte grupper til en førskolegruppe samt en gruppe for resten af
børnene.
 Ændring af vagtplan
 Planlægning, samskabelse og koordinering for hele huset
o Fælles aktivitetskalender på stor fælles tavle med ugentligkoordineringsmøde
o Funktionsplan – koordinering dag/rum/personale
o Holddeling (primærpædagog følger en fast årgang, spisegrupper, fødselsdagsgrupper)
 Den enkeltes deltagelse i det overordnede fællesskab
o Fælles informationsbog, hvor personalet er forpligtet til selv at holde sig opdateret med
vigtig information generelt og omkring de enkelte børn.
o Revidering af dagsordner til fællesmøder i huset – hvor drøftes hvad? (p-møder, teammøder)
o Børn med særlige behov drøftes på fælles møder
o Møde forberedt op til møder, samt deltage aktiv – vidensdeling og styrkelse af den kollektive kapacitet
I perioden fra August 2016 til januar 2017, har vi valgt at arbejde med kompetencepakken ”Barnvoksen kommunikation og relation”
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Stenderup Børnehave og Skole

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Antal børn: 33
Antal pædagoger: 6 (inkl. afdelingslederen) Antal
pædagogassistenter: 1
Antal medhjælpere: 1

Afdelingsleder: Wendy Kyndesen
Telefon: 7213384
E mail: wmk@billund.dk

Kort om dagtilbuddet
Stenderup Børnehave og SFO er en del af Stenderup Skole og er etableret efter Landsbyordningen §55.
Vores mål er bl.a., at Stenderup Skole og Børnehave skal være et udviklende og trygt sted for børn og
voksne. Trivsel og omsorg skal være med til at styrke fællesskab, mangfoldighed og arbejdsglæde. Vi vil
skabe rammer, som giver børnene mulighed for at udvikle deres fulde potentiale, så de bliver livsduelige
individer.
Læs mere på http://stenderupskole.skoleporten.dk/sp

Hvad viser vores data
Kortlægningen viser, at vi generelt har en høj procentdel af børn, som trives i børnehaven.
Børnene har gode relationer til hinanden, men da tallene i forhold til ”barn/voksen-relationen er lavere,
ønsker vi at rette fokus på dette område.
Vi har en forventning om, at øget opmærksomhed omkring barn/voksen-relationen vil have en positiv
virkning på læringsmiljøet og hermed de øvrige områder i vores profil.

Dagtilbuddets tiltag
Medarbejderne vil fordybe sig i evidensbaseret viden omkring relationer.
Gennem refleksion over egen praksis er der et ønske om at udvikle positive og meningsfulde relationer til
børnene.
Alle medarbejdere har deltaget i Læringskaravanen, en temaaften omkring ”Voksen-barn interaktioner”.
Medarbejderne vil arbejde med kompetencepakken, Barn-voksen kommunikation og relation.
Derudover vil alle medarbejdere deltage i en pædagogisk formiddag, hvor de vil få en introduktion til
ICDPs (International Child Development programme) 8 samspilstemaer. Formålet er at udvikle bevidsthed
omkring egen praksis i forhold til relationsarbejdet. Derefter vil alle indgå i et vejledningsforløb med
udgangspunkt i observationer og refleksioner over egen praksis ud fra ICDP-principperne.
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Dagplejen Billund Kommune

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

316 børn fordelt ved 100 dagplejer, 5 gæstedagplejer,
2 frikøbte TR, 6 dagplejepædagoger, 1 Souschef og 1
leder.

Lise Lotte Damgaard
25 55 74 10
lld@billund.dk

Kort om dagtilbuddet:
Dagplejens kerneopgave er at skabe omsorg, trivsel og udvikling for det enkelte for det enkelte barn og familie.
Vi vægter et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde, hvor der er en gensidig forpligtelse til løbende at informere
hinanden om forhold, der har betydning for barnets udvikling og trivsel.
Dagplejen ønsker at inddrage og involvere forældrene i alle forhold om deres barns udvikling og trivsel, og vi
tager afsæt i barnets individuelle ressourcer og potentialer.

Hvad viser vores data
Kortlægning viser at bl.a. at dagplejen med fordel kan arbejde med følgende udfordringer:
 At forældrene ønsker mere information om det pædagogiske arbejde med læreplanerne. Det drejer sig
både om aktiviteter beskrevet på hjemmesiden og hvordan der arbejdes med de pædagogiske
læreplaner.

Dagtilbuddets tiltag
 Pædagogerne undersøger i de enkelte teams, hvor mange dagplejere der er usikre og mangler
kompetencer i forhold til at dokumentere læreplansarbejdet, for at give et kompetenceløft på dette
område.
 Dialog med forældrene - der er udarbejdet et skema til 3 mdr. dialog, hvor dagplejerne spørger ind til
forældrenes ønsker og behov om informationer om, det pædagogiske arbejde med læreplanerne.
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Fredericia Kommune

Kommunens nøgletal

Kontaktinfo

Ca. 2550 børn i dagtilbud (dagpleje og
daginstitution) ca. 360 pædagoger ca. 90 dagplejere
30 dagtilbud fordelt på 4 distrikter og 1 specialinstitution

Chef for Børn og Unge:
Claus Bûlow
+4572107411
claus.bulow@fredericia.dk

Kort om kommunens dagtilbudsområde – hjemmeside:
https://www.fredericia.dk/dagtilbud/Sider/default.aspx
B og U politik og strategier for Literacy, inklusion, IT og dannelse, natur, sundhed og motorik se: http://paedagogisk.dk/

Hvad viser vores data fra T1 (2013) til T2 (2015)
Fredericia Kommune
Inviterede
Besvarede
4-5 og 6 årige børn
820
764
Kontaktpædagog
820
766
Forældre
849
486
Pædagogisk personale
315
284
Ledelse
30
27
* Vurderes at være ok ift. forældre, idet det er svært at få flere end 60 procent
•
FK ligger på gennemsnit og lidt over de 5 øvrigekommuner
•
Stor variabel fra dagtilbud til dagtilbud ift. trivsel, barn-barn og barn-voksen relationer
•
Piger har bedre barn-barn og barn-voksen relationer
•
Såvel dagtilbud og etnicitet har betydning for sprog og socialefærdigheder
•
Pigerne klarer sig markant bedre ift. ovenstående
•
Børn af mødre med kortere uddannelse er mest udfordret socialt og sprogligt
•
Markant større udfordring ift. literacy end numeracy
•
Drengene markant udfordret ift. literacy

Svarprocent
93 procent
93 procent
57 procent*
90 procent
90 procent

Børnenes egen vurdering set i relation til pædagogerne:
•
Ikke markant forskel generelt
•
Enkelte dagtilbud synes at vurdere børnene højere end dem selv og enkelte vise versa
•
Mønster i variation mellem dagtilbud
Konklusion:
•
Børn i FK har forskellige vilkår afhængig af deres køn, etnicitet, forældrenes uddannelses- niveau og hvilket dagtilbud, de går i.
•
Udfordring for FK: at leve op til dagtilbuddets opgave om at give alle børn lige muligheder
Anbefalinger:
Pædagogisk personalet udvikler kompetence ift.:
•
At arbejde ud fra barnets perspektiv
•
Fastholde et intersubjektivt perspektiv
•
Skabe læring
•
Introducere barnet til forudbestemt indhold
•
At skabe målrettede og barnecentrede aktiviteter
Sproglig udvikling:
Positiv udvikling i børns kommunikation og sprog, fra T1 til T2 i de dagtilbud, der lå over gennemsnit, mens de dagtilbud, der lå under
gennemsnit har oplevet et fald. I de dagtilbud der i T1 lå over 500 point var gennemsnittet cirka 518 point og i T2 var de dagtilbud, der lå
over gennemsnittet på cirka 525 point.
Forældretilfredshed:
Positiv udvikling i forældrenes indtryk af dagtilbuddenes indhold og aktiviteter, fra T1 til T2

Fælles kommunale tiltag
Udarbejdelse af børnesyn og fælles 0-18 års læringssyn i de fire
distrikter Naturfagsstrategi som fælles 0-18 års indsats
Capacity building
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Fjordbakke Distrikt

Distriktets nøgletal

Kontaktinfo

Distrikt Fjordbakke består af 4 dagtilbud og 17 dagplejere. Der er
en pædagogisk leder af hvert dagtilbud.
Der er: 70 medarbejdere og ca. 420 børn

Distriktsinstitutionsleder: Hanne Nielsen
Tlf. 41167765
hanne.r.nielsen@fredericia.dk

Kort om kommunens dagtilbudsområde
Distriktet er i gang med at udvikle et fælles børnesyn – der kan matche fremtidens krav.
Vi har gang i et fælles læringssyn med skolen. Vi har et tæt samarbejde med skolen om overgange, hvor vi i år går
videre og har lavet fælles læringsforløb for alle børn i foråret. Vi har også et fælles projekt med skolen om Grøn
generation. It projekt om venskaber.
Vi er optaget af relationen mellem børn og voksne. Vi arbejder med pæd.ledelse tæt på praksis.

Hvad viser vores data
Vi kan identificere, at der er lav måling på trivsel – samlet tal er 496 – drenge 502 og piger
495. Vi er optagede af barn /barn relationen.
Vi er overraskede og nysgerrige på pædagogernes besvarelse på eksternalisering: hvor drengene
scores Lavt – eks. tager hensyn: 20 drenge under af og til, kontra 8 piger.
Rastløs – 19 drenge kontra 9 piger, forstyrrer de andre -22 drenge kontra 12 piger, aggressiv - 15
drenge kontra 5 piger.
Forældrebesvarelserne ligger alle under 500.
Trivsel: Relationen mellem barn / voksen – og herunder relationen barn /barn. Relationskompetence.
Dreng/ pige problematikken: Hvordan kan vi skabe et godt miljø for både drenge og piger. Her fokus på trivsel og
læring.
Pædagogernes overvejelser i forhold til pæd.praksis, der fremmer trivsel og læring - samt pædagogernes tilgang til
at arbejde med målrettede aktiviteter og tage udgangspunkt i forskningsbaseret viden.
Forældresamarbejde – der skal arbejdes med forældresamtaler, da data viser lav tilfredshed. Kollegaer skal blive
bedre til at hjælpe hinanden i pressede situationer.
Pædagogerne vurderer børnenes kompetencer lavt.

Relationsarbejdet:
*Fokus på barn/ barn relationen gennem projekt om venskaber og hjælpsomhed – øget opmærksomhed på at
opbygge børnenes selvhjulpenhed og sætte det spil i at være hjælpsom overfor hinanden.
* Fokus på samværsformer – hvordan er vi gode ved hinanden – drillerier og tonen over hinanden. Læring
bliver meningsfuldt og indgår også i rutiner..
*Ny måde at organisere sig på – opdeling af børn i mindre grupper – med tydelige mål for børnenes læring.
Samt indretning med tydelige læringsrum – Creators room.
Systematik i læreplansarbejdet ud fra årshjul. – herunder Smotte
Vi arbejder med kompetencepakken: Barn / voksen kommunikation. Fokus på ledelse tæt på – hvilken
pædagogik vil vi se.
Forældresamarbejdet:
- Vi vil sætte forældresamarbejdet i system og sikre, at der er god kontakt til alle. Vi vil bruge det faglige afsæt
ved at have fokus i børnehøjde og møde forældrene den vej.
- Man skal føle sig set og hørt.
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Ullerup – Bæk Distriktet

Distriktets nøgletal

Kontaktinfo

Dagtilbuddet består af

Distriktsinstitutionsleder
Randi Bode
Tlf. 41167740

710 børn – ca. 120 medarbejdere
http://www.fredericia.dk/dagtilbud/Sider/Omraa
der/Ullerup.aspx

Randi.Bode@fredericia.dk

Kort om distriktet
Henvisning til distriktets hjemmeside:
http://www.fredericia.dk/dagtilbud/Sider/Omraader/Ullerup.aspx

Hvad viser vores data







Vi kan identificere at der i målingen på relation mellem Barn – Voksen er en forskel i drengenes og
pigernes besvarelser i forhold til relationer.
Ex: Drengene udtaler, at de i højere grad bliver skældt end pigerne, de bliver i mindre grad
trøstet af de voksne og de gør mindre brug af de voksne.
Forholdsvis lav måling på pædagogisk ledelse
Kontaktpædagogernes besvarelser læner sig op af børnenes besvarelser.
At medarbejdere vurderer drengenes kompetencer lavere – sociale, internaliseret og
eksternaliseret adfærd.
Vi bliver nysgerrige på kontaktpædagogernes svar på det generelle børneperspektiv, forstået som,
er praksis er mere målrettet pige pædagogik end drengepædagogik?

Distriktets tiltag








Fokus og viden om Relationer mellem Barn – Voksen. Dette set i sammenhæng med, at vi oplever, at
medarbejdernes pædagogiske praksis bliver svær med specielt ”Kommende skolebørns grupper”.
Arbejde med didaktiske overvejelser der er på den praksis der skal fremme børns læring og trivsel
Medarbejdernes justering/positionering og evnen til at reflektere didaktisk over praksis.
Struktur, italesat indsats og didaktik omkring: Hvem, hvorfor, hvad – ansvarsfordeling /opgavefordeling
/ læringsrum.
Pædagogisk ledelse
Udarbejdelse af lederprofiler
Udarbejdelse af fælles Børnesyn som er den platform tiltag skal bygges op omkring
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Kirstinebjerg Distriktet

Distriktets nøgletal

Kontaktinfo

Dagtilbuddet består af 9 dagtilbud og 33
dagplejere.
Der er en pædagogisk leder i hver afdeling
Børn i alt: ca. 1100
Medarbejderantal: 175

Distriktsinstitutionsleder
Hanne Bramm
Tlf. 41167760
hanne.bramm@fredericia.dk

Kort om distriktet
https://www.fredericia.dk/dagtilbud/Sider/Omraader/Kirstinebjerg.aspx
Distriktet er i gang med at udvikle pædagogiske profiler bestående af Natur, Kultur og Pædagogisk idræt.
Fælles børnesyn er på vej og der arbejdes sammen med distriktets skoler i forhold til Børn på vej i skole,
glidende overgang og på ledelsesniveau.

Hvad viser vores data
Børnenes trivsel ligger pænt – de voksne vurderer anderledes
Barn/barn relation og barn/voksen relation er udfordret
Forskel på dreng og pige. Pigerne får mest ros og drengene mest skæld ud
Sprog skal i fokus - generelt
Forældreinformation: forældrene ønsker en anden information end den de får
Dine børn – mine børn
Udfordring – kolleger skal blive bedre til, at hjælpe hinanden i pressede situationer

Distriktets tiltag
Fælles tiltag for hele distriktet:
Arbejde med børnemiljøet – det psykiske, fysiske og æstetiske
Arbejde med læringsrummet for voksenstyret aktivitet og i læringsrummet for børnekulturen
Alle afdelinger i distriktet skal udarbejde et hverdagslivtema i læringsrum 1 og 3 (jvf. Ovenstående).
Hverdagslivstemaer indskrives i en SMOTTE (O = opretholdende faktorer)
Fokus på ledelse af institutionskulturen i hele distriktet herunder kerneopgaven, kommunikation
og teamsamarbejde. Hvilken kultur vil vi se?
Færdiggøre et fælles børnesyn
Særlig fokus på legens betydning
Alle skal arbejde med kompetencepakke: Barn/voksen kommunikation
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Børnehaven Bissensvej

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

55 børn i alderen 0-6 år i alt

Gitte Lykke
20998814
gittelykke@fredericia.dk

10 personaler i alt

Kort om dagtilbuddet
http://www.fredericia.dk/dagtilbud/bissensvej/Sider/Om-os.aspx
Vores overordnede målsætninger på Bissensvej tager afsæt i daginstitutionsloven. Fredericia Kommunes
børn- og unge politik, samt kommunens strategier for Inklusion, It og medier, Literacy, Natur, Sundhed og
bevægelse. Vi vil sikre, at børnene får de bedst mulige forudsætninger for trivsel og læring. Vi vil sikre at alle
børn er en del af et eller flere fællesskaber og at vi ser hvert enkelt barns potentialer og ressourcer.

Hvad viser vores data
Der er divergerende data på kontaktpædagogernes vurderinger af børnene, børnenes faktiske formåen og
forældrenes syn på vores pædagogiske arbejde og formidling heraf. Data viser at børnene ikke profiterer og
lærer af de kompetenceaktiviteter vi har på Bissensvej. Børnene er særligt udfordret på genkendelse af tal,
bogstaver og ord.
LSP viser, at vi i høj grad vurderer at vi formidler vores pædagogiske arbejde med børnenes læring til
forældrene, men LSP data fra forældrenes besvarelser viser, at forældrene ikke oplever denne faglige
formidling. Data viser at forældrene mangler information om vores pædagogiske læreplansarbejde og deres
børns læring, udvikling og trivsel.

Dagtilbuddets tiltag
Vores første Kompetence pakke er ”Kvalitet i Dagtilbud”, da vi har brug for at styrke en fælles indsigt og
bevidsthed om vigtigheden af sammenhæng mellem struktur, proces og indhold.
Personalet er kommet i 2 teams for at styrke det fællespædagogiske læreplansarbejde i huset og sikre
at kompetencer og læring ikke går tabt i overgangene.
Vi har sat fokus på ugentlig planlægning af målrettede pædagogiske læreplansaktiviteter med
særligt fokus på sprog.
Vi arbejder med personalets positionering i forhold til børnene. Vi skal placerer os ved siden af og foran
børnene.
Vi arbejder med at skabe små læringsmiljøer og fællesskaber for børnene.
Vi arbejder målrettet med at formidle vores daglige aktiviteter i et fagligt sprog og kobler
læreplanstemaer på til vores forældre - Hvad har børnene øvet sig på i dag og hvorfor! Her
har vi særligt fokus på Sprog.
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Randalgård Børnehave

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Randalgård Børnehave er en selvejende
aldersintegreret institution, normeret til 88 børn.

Leder: Lisbeth Rasmussen.
Tlf: 75923558
lisbeth.rasmussen@fredericia.dk

Der er ansat en leder, 8 pædagoger, 4
pædagogmedhjælpere og 1 køkkenassistent.

Kort om dagtilbuddet
I Randalgård møder børnene glade og omsorgsfulde voksne, der gennem engagement og anerkendelse
skaber rammen for et udviklende, nærværende og lærende miljø, i samarbejde med forældrene.
Vi arbejder med voksen/barn relationer og barn/barn relationer. Børnefællesskaber og børnesyn.
Opbygning af et professionelt læringsfællesskab.
Link til hjemmesiden

Hvad viser vores data
Barn/barn relation: Grimt sprog og drillerier overfor hinanden.
Kompetenceaktiviteter.
Genkendelse af tal, bogstaver og geometriske figurer.
De voksne svarer:
Børnene kan ikke indgå kompromisser med hinanden i konflikt situationer og viser ikke smidighed for
at få dem løst.
Børnene har svært ved at give sig, indordne sig og tilgive andre.
Børnene har svært ved at lytte til andre og være indfølende.
Børnene svarer:
Der er for mange der svarer at der bliver talt grimt til dem og hinanden
imellem. Der er for mange der oplever, at de bliver drillet i børnehaven.

Dagtilbuddets tiltag
 Vi fortsætter vores arbejde med Voksen/barn relation.
 Vi har valgt at arbejde med børnefællesskaber/venskaber både i læringsrum for voksenstyret aktiviteter
og børnekulturen
 I voksen styret aktiviteter vil vi have fokus på genkendelse af tal, bogstaver og geometriske figurer
samt Kompetenceaktiviteter såsom sang og musik.
 Fortsætte arbejdet med video som dokumentation
 Vi vil bruge SMOTTE som et pædagogisk udviklingsredskab. (o = opretholdende faktorer ).
 Leder har fokus på institutionskultur, feedforward og feedback.
 Kompetencepakke: Kari Lamer: Det ved vi om - Sociale kompetencer.
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Børnehuset Valhalla

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

110 pladser

Connie Lubek
72106200
Connie.lubek@fredericia.dk

17 pædagogisk personale

Kort om dagtilbuddet
Valhalla er en kommunal daginstitution med 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Institutionen ligger i
et område med mange tosprogede familier, og en del familier på overførelsesindkomst. Den ligger også tæt
på et eksklusivt villaområde. Vi har derfor en meget sammensat gruppe af familier.

Hvad viser vores data
En af vores største udfordringer ifølge LSP, er relationerne mellem børnene. Vi har derfor valgt at arbejde
målrettet med dette ved hjælp af de voksnes positionering i bl.a. formiddagsaktiviteterne.
Problemformulering:
”Hvordan kan vi i Valhalla udvikle og fremme børnenes sociale kompetencer gennem æstetisk virksomhed og
samtidig skabe et inkluderende miljø?”
Problemformuleringen er valgt ud fra, at vi skal have fokus på:
Et barneperspektiv. Pædagogens rolle. Kirstinebjerg områdets børnesyn. Vores APV / MTU (som viste, at vores
indretning / vedligeholdelse / udsmykning, var mangelfuld). Læreplanstemaerne. Inklusion.

Dagtilbuddets tiltag
De følgende pædagogiske tiltag / strategier er udvalgt:
Tydelighed af hvem der er overbliksvoksen og fordybelsesvoksen i læringsmiljøerne: Vejledt deltagelse,
nærværende voksne, voksne der guider i fællesskabet, voksne der sætter ord på børnenes handlinger og
hensigter.
Små differentierede fællesskaber hvor de voksne tager udgangspunkt i det enkelte barns behov herunder
prioriterer vi: kendte voksne, kendte børn, nozo-børnene bliver tilpas udfordret. Vi udarbejder sociogrammer,
relationsskemaer og arbejder med Maryfondens mobbekuffert. Vi udarbejder en mobbepolitik. Indkalder til
forældremøde hvor vi debattere inklusion og gensidige forventninger. Storegruppen laver venskabsregler de
bringer videre til de yngre børn.
Arbejde bevidst med at børnene er rollemodeller for hinanden, give de ældste børn ansvar, holde
børnemøder hvor børnene bliver hørt ift. interesser/temaer omkring venskaber og hvor de får mulighed for
medindflydelse. Arbejde med ”Buddy venner”
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Børnehuset Østervold

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Vi er normeret til 125 børn

Jane Friedrichsen
72106610
jane.friedrichsen@fredericia.dk

Vi er 27 fastansatte

Kort om dagtilbuddet
Østervold er et hus hvor relationer og små børnefællesskaber er i fokus

Hvad viser vores data










Børnenes trivsel, relation Barn/barn, relation, Barn/voksen ligger meget flot
Børnenes kompetenceaktivitet ligger flot
Teknisk sprog ligger lige undergennemsnittet
Forældretilfredshed ligger ok, men meget få besvarelser
Udfordring på samarbejde - kolleger skal blive bedre til, at hjælpe hinanden i pressede
situationer
Pædagogerne scorer højt på egen faglighed
Pædagogerne score lavt på børns trivsel, læring – hvad er det personalet ikke ser, stigmatisere vi,
eller har vi mere fokus på barnets udfordringer frem for barnets ressourcer
Enkelte Personaler har en udfordring i samarbejde - Hvilken voksenkultur er tilstede, MTU og LSP
hænger sammen i besvarelse
Personalet scorer forskelligt om det er pædagogisk praksis eller trivsel der er overskriften. Højt på
faglighed lavt på praksis.

Dagtilbuddets tiltag


Læringsteams: analysering af data - mål: professionelle læringsfællesskaber



E-læringsmodul barn/voksen kommunikation: Mål fælles børnesyn (feb 17)



Fokus på arbejdet omkring det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø



Arbejde med Hverdagslivstema i en SMOTTE model
-

Hvorfor synes børnene, at de har det godt, når pædagogerne synes noget andet? Ser vi
børnene dårligere end de er, har vi øje for børneperspektivet og voksnes positionering.
1.

børnekulturen på legepladsen, læringsrum 3

2.

aktivitetskulturen på legepladsen, læringsrum 1

 Udfordringer i samarbejde: teamwork og social kapital – fokus på kerneopgave – og

værdsættende kommunikation, øve os i feedback, deprivatisering, tage kollektiv ansvar.
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Distrikt Erritsø

Distriktets nøgletal

Kontaktinfo

I distrikt Erritsø er der 490 børn fordelt på 5
daginstitutioner (0-6-år) og 13 dagplejere.

Distriktsinstitutionleder
Klavs Jensen
25105407
klavs.jensen@fredericia.dk

Medarbejderantal: 85

Kort om dagtilbuddene
I Erritsø arbejder vi ud fra et børnesyn og et læringssyn, der er formuleret for alle børn I distriktet fra 0 – 18
år. Vi arbejder ud fra at børn og unge gør det bedste de kan.
I distriktet har vi skabt et pædagogisk fundament, som vi arbejder ud fra. Dette fundament arbejder vi pt.
på at implementere i hele distriktet. Her oven på udvikles pædagogiske profiler omkring digital dannelse,
udeliv, bevægelse og innovation.
Hjemmeside - Distrikt Erritsø: http://www.fredericia.dk/dagtilbud/Sider/Omraader/Erritsoe.aspx

Hvad viser vores data
I Fredericia har vi arbejdet med LSP-måling også fra 2013, som er vores T1. Vi fokuserede på
trivselsparametrene og specielt på relationskompetencerne, da vi i distriktet havde et lunkent resultat på
trivselsparametrene og relationerne barn/barn og barn/voksen. 2015-målingen viste en stabilisering og
øgning i relationerne. På den baggrund har vi valgt at fortsætte med dette fokus.
Forældrebesvarelserne viser opmærksomhedspunkter




Information
o

om arbejdet med læreplaner

o

om eget barn

Personaleudskiftning

Dagtilbuddets tiltag
Som distriktsinstitution har ledelsen i Erritsø siden 2013 (T1) målrettet igangsat pædagogiske processer med
det klare formål at udvikle et inkluderende og bæredygtigt dagtilbud, der understøtter udvikling af faglige,
personlige og sociale kompetencer for såvel børn som voksne. De forskellige processer har alle været nøje
gennemtænkt, så de griber ind i forlængelse af hinanden. Ledelsen har undervejs i forløbet lagt stor vægt på
at skabe en tydelig og klar retorik i forhold til det pædagogiske arbejde i distriktsinstitutionen. Til sammen
udgør de forskellige indsatser hele det pædagogiske fundament i distriktsinstitutionen.
”Anerkendende relationer i praksis” er et centralt pædagogisk grundsyn for det faglige arbejde i distriktet
og må ses som et underliggende grundlag for alt pædagogisk arbejde. Personale og ledelse har deltaget i
et udviklingsforløb (i samarbejde med Niels Krogh) for at opbygge nye kompetencer i at kunne reflektere
og handle ud fra den anerkendende tilgang.
Inklusion, differentiering og fokus på fællesskabets muligheder har høj prioritet i distriktsinstitutionen.
Derfor er der igangsat en proces – ”Inkluderende grundsyn i praksis”, som tager direkte afsæt i arbejdet
omkring den anerkendende tilgang. Her vil der være fokus på at udvikle organiseringen af arbejdet, som
favner alle børn og deres deltagelsesmuligheder i fællesskabet.
Den enkelte matrikel vælger ud fra ovenstående hvilken kompetencepakke, der skal arbejdes med.
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Hedensted Kommune

Kommunens nøgletal

Kontaktinfo

Antal børn i kommunale institutioner: 1562
Antal børn i dagpleje: 474
Antal børn i private dagtilbud: 107

Lone Roesen (Leder af Læring i Dagtilbud)
Telefon: 7975 5243
E-mail: lone.roensen@hedensted.dk
Eva Langmaack (Pæd.adm.konsulent – koordinator)
Telefon: 7975 5242
E-mail: eva.langmaack@hedensted.dk

Kort om kommunens dagtilbudsområde
Dagtilbudsområdet i Hedensted Kommune består af 27 daginstitutioner, hvoraf 15 har
vuggestuegrupper. Derudover er der en Dagpleje, et Team for Inkluderende Pædagogik og 3 private
dagtilbud.
Dagtilbudsafdelingen er politisk placeret sammen med Skoleområdet, PPR, Børn og familie,
Sundhedsplejen og Tandplejen under ’Udvalget for Læring’.
Læs mere om kommunens værdier og den nuværende dagtilbudspolitik på: www.hedensted.dk

Hvad viser vores data
Hedensted kommunes samledes resultater fra T1 viser, at personalets vurdering af egne kompetencer,
samarbejde, samarbejde om børn og ledelse er nogle af de områder hvor vi klarer os bedst.
Derudover viser data, at børn i kommunen trives og deres relationer med børn og voksne ligger på
gennemsnittet sammenlignet med de øvrige kommuner. Dog ses der variationer på tværs af
kommunens dagtilbud.
Opmærksomhedspunkter:
Relationen mellem barn-voksen
Børns trivsel
Sociale færdigheder

Fælles kommunale tiltag
Kommunen vil løbende arbejde med de nævnte opmærksomhedspunkter, som kommer til at være på
dagsordenen i forbindelse med det pædagogiske tilsyn, ledermøder, opfølgningen på handleplanerne
og fremtidige dialoger med dagtilbuddene.
Derudover prioriteres det at være understøttende i det enkelte dagtilbuds arbejde med programmets
metoder og arbejdsgange, herunder en løbende understøttelse af arbejdet med programmets intentioner.
Dagtilbudsområdet er på nuværende tidspunkt i gang med en revidering af den eksisterende
dagtilbudspolitik samt udarbejdelse af en strategi for området. Dette skal være med til at styrke og udvikle
kvaliteten i dagtilbud i Hedensted Kommune
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Børnehaven ”Børnekæret”

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Børnekæret er normeret til 60 børn,

Jette Risager
79 83 31 80
Jette.risager@hedensted.dk

Der er ansat 8 pædagogiske medarbejdere.
yderligere har vi pt. 1 studerende.

Kort om dagtilbuddet
I Børnekæret arbejder vi på at skabe positive og udviklende rammer til gavn for børn, forældre og personale.
Vores vision er at: I Børnekæret er der plads til alle. – I Børnekæret fremmer vi udviklingen af alle børns
kompetencer - I Børnekæret har alle en grundlæggende respekt for hinanden – I Børnekæret bidrager alle til
fællesskabet.
Vores værdiord er: Fællesskabsfølelse – Anerkendelse – Nærvær – tryghed - Faglighed

Hvad viser vores data
Kortlægningen viste følgende udfordringer:
Når vi kigger på børnenes besvarelser, er de generelt tilpasse, men trivslen og relationerne barn/barn og
barn/voksen imellem kan vi altid søge at forbedre.
Personalets besvarelser viser at der skal øget fokus på sociale færdigheder, kommunikation og
sprog. Ligeledes fokus på personalets indbyrdes kommunikation
Der skal arbejdes med at øge børnenes sociale færdigheder/kompetencer i forhold til at skabe gode
kammeratskabsrelationer.

Dagtilbuddets tiltag
I Børnekæret har vi gang i kompetence pakken: Barn – voksen – kommunikation og relation.
Der arbejdes med kompetencepakken ud fra den tidsramme der er afsat fra ”Programmets” side.
Denne gang har vi valgt at teamet består af hele personalegruppen (7 medarbejdere + teamkoordinator) i
modsætning til sidste forløb hvor der blev arbejdet i 2 teams. Denne ændring med begrundelse i at vi kan få
flere vinkler ind i arbejdet med at kvalificere det pædagogiske arbejde.
Kommende tiltag for forbedrings arbejde er fokus på øget relations arbejde:
Arbejde med hvilken dagsstruktur der giver bedst mening, herunder Zoneområder
Arbejde med at øge bevidstheden om at skabe relation til den enkelte, også fokusere på de små øjeblikke
Anvendelse af relations skemaer, skal ske mere kontinuerligt.
Arbejde med at sikre god emotionel kontakt til det enkelte barn. Dele børnene op i mindre grupper i løbet af
dagen.
Arbejde med relationerne i hverdagsrutinerne.
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Hornsyld Idrætsbørnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Antal børn: 79

Hornsyld Idrætsbørnehus
Bakkevej 20A
8783 Hornsyld
79741250
mail: birte.t.schmidt@Hedensted.dk

Antal medarbejdere: 14
(leder, pædagoger, medhjælpere, køkken)

Kort om dagtilbuddet
Den overordnede målsætning for Hornsyld Idrætsbørnehus er:


At børnene udvikler en bevidst holdning til deres krop. Dette skal ske gennem anvendelse
af idrætslege, der skal sikre barnets velbefindende, og barnets udvikling til et helt
menneske.



Dette ved, at der arbejdes med idræt gennem leg, der tager sigte i krop og bevægelse. Leg
og bevægelse skal være omdrejningspunkt i det daglige liv og indgå som et naturligt
element.



Overordnede målsætninger og visioner for dagtilbuddet, særlige forhold og
indsatsområder. www.hib.borneweb.dk

Hvad viser vores data
Børn og Trivsel: Vi har en storebørns gruppe med 19 drenge, hvor tendensen i kortlægningen viser,
at de har brug for at lave nogle flere sjove ting sammen. Desuden viser den, at gruppen er præget
af drilleri.
Kontaktpædagog – adfærd eksternaliseret: Hos de ældste børn er tendensen, at der er hyppige
skænderier, forstyrrelser af aktiviteter og at de ikke retter ind efter normer og regler.
Vi ser en udfordring i, at børnene føler sig mere og mere drillet, og følelsen af at de ikke har det
sjovt. Vi har valgt at arbejde videre med drilleri og glæde
Vi kan se en udfordring i, at børnene har følelse af hyppige skænderier og forstyrrelse i aktiviteter,
og har valgt at arbejde videre med dette og arbejde med normer og regler.

Dagtilbuddets tiltag
I forhold til at forbedre det pædagogiske arbejde, ønsker Hornsyld Idrætsbørnehus, at arbejde med
relationer, herunder kommunikation.
Derfor ønsker vi at arbejde med kompetencepakken: Betydning af voksen – barn kommunikation.

30

Kvalitet i dagtilbud - Hvordan

Landsbyhaven, Korningvej 70

Dagtilbuddets nøgletal
21 børn i USFO
5 personaler (fælles med SFO)

Kontaktinfo
Konstitueret leder af USFO
Lone Krogh Jakobsen 75673495
lone.k.jakobsen@hedensted.dk

Kort om dagtilbuddet
Landsbyhaven er en del af landsbyordningen i Korning, som rummer både Skole, SFO og børnehave.
Fysisk er vi placeret på samme matrikel.
www.landsbyhaven-korning.dk

Hvad viser vores data
Landsbyhaven har i kommende periode valgt at lave en handleplan ud fra børnenes kortlægning, og
har ved en analyse af spørgsmålene bag kortlægningen, udvalgt fokus på trivsel og relation barn/barn,
herunder gode omgangsformer.
Ud fra kontaktpædagogens data, læser vi, at børnene udfordres på behovsudsættelse og
selvregulering, samt børnenes interageren med hinanden. Nogle af forudsætningerne, for at børn
bedst lære at interagere med hinanden, på en hensigtsmæssig måde, er at børn kan behovsudsætte
og regulere sig selv. I forlængelse af dette, vil vi arbejde med børnenes relationer samt gode
omgangsformer.

Dagtilbuddets tiltag
Problemformulering: Hvordan kan vi lære børnene at regulere og udsætte egne følelser og behov,
så de lærer at indgå i relation med hinanden med hensigtsmæssige omgangsformer.
Tiltag:






forløb med «Trin for trin»
udarbejde relationscirkler barn/barn
udarbejde relationscirkler barn/voksen
fokus på den voksne ned på gulvet
gentage trivselsmåling fra DCUM.

Vi har valgt kompetencepakken: Social kompetence
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Børnehaven Lykkebo

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Børn: 42 børn i alderen 2.11 - 6 år.

Grethe Nielsen
75890038

Personale: 4 pædagoger 3 pæd. medhjælpere

Grethe.nielsen@hedensted.dk

Kort om dagtilbuddet
Lykkebos værdier er: omsorg – nærvær – tryghed – rummelighed – anerkendelse og inklusion. Disse værdier ligger
til grund for vores pædagogiske målsætning og er grundlaget for vores pædagogiske arbejde.
Vores pædagogiske principper er bl.a.:
At inkludere børn i udsatte positioner i betydningsfulde og differentierede fællesskaber. At give rum til
fællesskab, venskab, leg og læring. At møde børn og forældre med anerkendelse og empati.

Hvad viser vores data
Vores kortlægning viser, at vores forældre ikke føler at personalet giver sig nok tid til at modtage børnene om
morgenen, og tilstrækkelig tid til forældrene når barnet afhentes. Derfor vil vi gå i dybden med dette, da vi mener
det er vigtig at have et godt samarbejde med forældrene, for at få dem med som medspilere omkring deres barns
udvikling og læring.
Vi har en tro på og erfaring med, at det rykker at forældrene inddrages i en fælles indsats.
Vores kortlægning viser desuden, at vi dykker lidt i forhold til kompetenceaktiviteter. Vi oplever desuden, at
flere af vores børn mangler drive og nysgerrighed på verden. Derfor vil vi fortsætte vores arbejde med
relationer barn/voksen – barn/barn, og arbejde mere bevidst og målrettet i forhold til læring.

Dagtilbuddets tiltag
Vi vil inddrage forældre og bestyrelse i arbejdet.
Vi vil på vores forældremøde i efteråret arbejde med de 7 kompetencer fra klar til læring, som skal munde ud i
nogle små forældrefoldere omkring hvert tema. Dette således at forældrene føler medejerskab og bidrager i
arbejdet med disse kompetencer.
Vi vil arbejde bevidst og målrettet med relationer for at pirre børnenes nysgerrighed f.eks. ved samling, men
også i dagligdagen i vores snakke og aktiviteter med børnene.
Vi har planer om hen af vejen at gøre brug af observationsskemaet inspireret af Anne Linder. Dette for at følge op
og målrette.
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Rask Mølle Børneunivers

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

115 børn på kortlægningstidspunktet. 19
medarbejdere inviteret til besvarelse.
Ovenstående fordelt på 2 huse.

Rask Mølle
Børneunivers
79741340
kirsten.holst.nielsen@hedensted.dk

Kort om dagtilbuddet
Vision for Rask Mølle børneunivers: ”Til gavn for børnene”
Hedensted Kommunes overordnede mål: Børnene skal blive klar til uddannelse og job Alle
børn har ret til at være en del af et ligeværdigt og meningsfuldt fællesskab Implementering
af de 7 læringskompetencer i forbindelse med ”Klar til Læring”
Inklusion i Rask Mølle børneunivers
Alle børn har ret til at være en del af et ligeværdigt og meningsfuldt fællesskab.

Hvad viser vores data
Vores data viser at børnenes trivsel som helhed ligger på 485.
Det er primært internaliseret / eksternaliseret adfærd der påvirker den samlede score for trivsel.

Dagilbuddets tiltag
Med baggrund i data er vores fokusområde interaktionen mellem barn / voksen.

1. Personalet introduceres i teori og analyse af praksis eksempler evt. ved oplægsholder (Ole
Henrik Hansen) pædagogisk dag 1/10/ 2016
Vi tager udgangspunkt i Ole Henrik Hansens «Betydningen af voksen-barn-kommunikation»

2.
3.
4.
5.

Tilknytningsteori – et skifte i måden at forstå barnet på
Relationsdannelse via fornemmelsen af et selv
Kulturperspektivet og den formbare hjerne
Bevidsthed og fælles opmærksomhed

Herefter øvelser i praksis, med ledelse/ressourceperson som observatører. Metoder
Marte Meo (video) – iagttagelsesskema.
Vi har valgt kompetencepakken: «barn-voksen kommunikation og relation»
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Rårup/Skjold Fællesinstitution

Rårup Børnehus

Idrætsbørnehaven Skjold

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Der er pt. 60 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn.

Institutionsleder Susanne Lund
23680705
susanne.lund@hedensted.dk

Der er ansat 5 pædagoger, 2 pædagogiske
assistenter, 4 medhjælpere og 1 køkkenpersonale.
Dertil er der 1 institutionsleder og 1 daglig leder

Kort om dagtilbuddet
Fællesinstitutionens overordnede principper og værdier:
1) Glæde og udvikling bør være en del af hverdagslivet
2) Børn skal opleve sig som en naturlig og værdifuld deltager af et fællesskab
3) Kroppen opfattes som et vigtigt handleredskab
4) Færdigheder og aktiviteter afspejler, at vi lever i en verden, der både er kompleks og stiller krav til og om
mange kompetencer
Se vores hjemmesider for yderligere informationer og vores Facebook-sider for hverdagens aktiviteter
Se mere på vores hjemmesider:
http://www.raarupbornehus.dk/
http://www.idraetsbornehavenskjold.dk/

Hvad viser vores data
Vi har i kortlægningen valgt at se nærmere på børns sproglige udvikling (bl.a. forskellen mellem piger og
drenge), voksen-barn-relationen, og om der er sammenhæng imellem forældrenes og personalets oplevelse
af, om vi er i dialog omkring det enkelte barns sproglige udvikling.
Vores problemstilling: Hvad opretholder børns manglende sproglige kompetencer, og hvordan
kan vi fremadrettet forbedre børns sproglige kompetencer igennem en ændring af praksis?

Dagtilbuddets tiltag
Der afsættes tid til de sprogansvarlige til at gennemføre sprogvurderinger på alle børn. For de 3-årige
gennemføres sprogvurderinger kort tid efter deres start i børnehave. De 5-årige screenes den måned de
fylder 5 år.
Personalet skal anvende Læseleg i hverdagen. Læseleg gøres synlig for børnene fx står den bog fremme,
som der arbejdes med. Derudover har personalet fokus på sproget i hverdagen fx igennem rimeord,
vendespil/billedlotteri fx med s-lyde, vrøvleord og musik.
Der er blevet udarbejdet en specifik sproglig målsætning ud fra sprogvurderingens fire dimensioner.
Vi har valgt at arbejde med kompetencepakken ”Barn-voksen kommunikation og relation” da
kompetencepakken for sprog ikke er udarbejdet endnu. Medarbejderne har netop gennemført modul 1.
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Den integrerede institution Skovly

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Antal børn – årsgennemsnit i 2016: 44
børnehavebørn aldersopdelt i 3 grupper, samt 10
vuggestuebørn.

Tove Paaske - Leder
75897868
tove.paaske@hedensted.dk

Personalenormering: 1 leder, 6
pædagoger, 4 pædagogmedhjælpere.

Kort om dagtilbuddet
Mission: Gøre børnene læringsparate og livsduelige gennem udførelse af kerneopgaven med særlig fokus
på værdierne: Relationer, Leg og læring, Fællesskaber, Ro og fordybelse, samt ”klar til Læring” – de 7
kompetencer.
Vision: Give børnene optimale lærings- og udviklingsmuligheder, hvor uderummet er en stor del af børnenes
hverdag.
Link til Skovlys hjemmeside: skovlyistouby.borneweb.dk

Hvad viser vores data
Data fra T1 viser, at vi har nogle udfordringer ift. børnenes besvarelser. Det gælder alle 5 områder, men
primært ”Kompetenceaktiviteter” som ligger i det røde felt. Data viser ligeledes, at barn-barn og barnvoksen relationen ligger højere hos pigerne end drengene.
Omvendt viser personalets besvarelser, at de har fokus på aktiviteter, som giver børnene de
nødvendige kompetencer og at børnene viser interesse for at lære noget, og gør en indsats.
I forhold til ovenstående, har vi identificeret nogle opretholdende faktorer, som vi arbejder med pt..
Når det gælder ”Kompetenceaktiviteter”, så handler det om: didaktik, faglig fokus, børns
medbestemmelse, samt fysiske rammer (læringsrum).
I forhold til relationsarbejdet, arbejder vi målrettet med børnefællesskaber, samt at møde barnet og
dets intentioner.

Dagtilbuddets tiltag
Skovly har valgt at have fokus på kompetenceaktiviteter, og er i gang med følgende tiltag:
 De musisk/kreative og sproglige aktiviteter skal tænkes mere ind i den daglige planlægning.
 Nytænke de fysiske rammer ude og inde. Skabe rum i rummet – afgrænsede læringsrum.
 Velovervejede indkøb af materialer, samt bedre udnyttelse af eksisterende.
 Indkøbe relevante bøger, spil og musikinstrumenter.
 Skabe muligheder, således at de musisk/kreative og sproglige aktiviteter bliver en naturlig del
af udelivet.
 Indtænke børnenes perspektiv i planlægningen af de forskellige aktiviteter.
 Relationsarbejde – ”fange” børnene og dermed skabe trivsel og læring.
Valg af kompetencepakke: Barn – voksen kommunikation og relation.
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Naturbørnehaven Skovtrolden

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

65 børn

Naturbørnehaven

9 personale

Skovtrolden Tlf. 75681602
Birgit.barasinski@hedensted.dk

Kort om dagtilbuddet
https://skovtrolden.borneweb.dk/?id=36

Hvad viser vores data
Data fra børnenes spørgeundersøgelse viser, at vi har et negativ resultat på børns trivsel, hvor børnene
giver udtryk for at blive drillet.

Dagtilbuddets tiltag
Handleplan for at forbedre resultatet:
For at kunne justere sig, bliver vi nød til at vide hvad vi skal justere os til. Derfor var vi først undersøgende i
hvad børnene forstår ved at drille. Det gjorde vi ved at fremstille et interview der går i dialog med børnene i
naturlige sammenhæng og gerne i grupper. Vi vil sammenligne og sammendrage udtalelserne i forhold til den
virkelighed vi er i og de værdier vi arbejder udfra.
Vi tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:
Hvis jeg siger drilleri !!!
Hvad er drilleri?
Hvad gør du når du driller?
Driller jeg ( voksen ) nogle gange dig?
Kan man drille for sjov eller kan man drille så andre bliver ked af det?

Resultat af børneinterviewet.
Mange børn nævner et eller to bestemte børn der altid driller, hvilket i nogle eksempler er forståeligt og i
andre ikke. Men børn er meget hurtig til at lave en bestemt fortælling om hinanden som både er af positive og
negative art.
På et personalemøde blev vi enige om, at børns mangel på sprog og mere nuancerede ord, kan være årsag til,
at alt for mange situationer bliver opfattet som drilleri i børnenes verden. For at skille skidt fra kanel, bliver
vores indsats, at sætte flere nuancerede ord/sprog på børnenes fortælling om at blive drillet. De voksne skal
italesætte situationerne og oversætte de andre børns intentioner i deres leg eller konflikter.
Din ven driller ikke når han siger nej til dig, han må gerne lege med andre.
Denne indsats kræver også at børnene forældre ændrer deres fortælling af at blive drillet, og være
mere nysgerrig på intention og handling.
Vi har valgt kompetencepakken børn og relationer
Vi har valgt kompetencepakke Barn voksen kommunikation
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Børnehuset Spiloppen

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

68 børnehavebørn

Børnehaven Spiloppen

32 vuggestuebørn

79741200
Spiloppen@hedensted.dk

Kort om dagtilbuddet
www.spiloppen.borneweb.dk
Børnehuset Spiloppen er en integreret institution med vuggestue og børnehave.
I Spiloppen har vi fokus på motorik, sund kost og udeliv, da vi mener, det er essentielle faktorer for børns
trivsel og udvikling.
Vi har i Spiloppen bl.a. fokus på, at det enkelte barns identitet dannes og udvikles gennem aktivt socialt
samspil med omgivelserne, og som en udviklingsproces, hvor omsorgsgiverne har ansvaret for relationen
med det enkelte barn.

Hvad viser vores data
Data viser, at drengene ikke synes, der er så mange sjove ting at lave i børnehave, som pigerne gør.
Data viser forskel mellem personalets og forældrenes opfattelse af udveksling af information, omkring
børnenes trivsel og udvikling.

Dagtilbuddets tiltag
Vi har i Spiloppen valgt at arbejde med 2 indsatsområder:
1.Drengenes trivsel i børnehaven – kompetencepakke : «Barn-voksen kommunikation & relation»
Der arbejdes med, at det pædagogiske personale bliver bedre til at følge drengenes spor, med
udgangspunkt i barn/voksen kommunikation og relation.
- Ex Iagttagelse og observation via brug af video: hvad er drengene optagede af
- Drengemøder/interview m.m. – hvad synes drengene er sjovt at lave i børnehaven, indflydelse
og medbestemmelse på dagligdagen, indkøb af legetøj m.m.
2.Kommunikation og information med forældrene i vuggestuen
Udfra data i fht forældresamarbejdet, arbejdes der med at udvikle «differentieret forældresamarbejde», i
den daglige kommunikation med forældrene.
I fht. kompetencepakke, arbejdes der med «læringsmiljøet for de yngste»
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Børnehuset Stjerneskuddet

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

16 vuggestuebørn

Jette Vergo Christensen

55 børnehavebørn

30 46 86 36

13 medarbejdere

Jette.christensen@hedensted.dk

Kort om dagtilbuddet
Vision og mål for stjerneskuddet
Det er vores pædagogiske målsætning at skabe en hverdag, hvor børnene indgår i forpligtende
fællesskaber og hvor det enkelte barn trives og får styrket sin selvstændighed og selvværdsfølelse. Målet er
at børnene møder faglig kompetente og engagerede voksne, med både tydelighed og et glimt i øje, der
skaber/fremmer et lærende børnemiljø, med mulighed for leg fordybelse og udforskning.

Hvad viser vores data
1) En udfordring er, hvad de voksne siger om børnenes sociale færdigheder, idet vi ser en
sammenhæng mellem børns udtalelser omkring, f.eks. skældud.
2) En udfordring er at arbejde målrettet på at fremme de voksnes anerkendende tilgang til børnene, og vi
har en antagelse om, at de voksnes kommunikation med hinanden, har indflydelse på børnenes trivsel, og
eventuelle udtalelser.

Dagtilbuddets tiltag
Kompetencepakke: voksen-barn relation

1)Drøftelse af børnesyn
2)Kommunikation i personalegruppen. (Psykisk arbejdsmiljø)
3)Tiltag som understøtter udviklingen af kommunikation.
4)Tiltag af drøftelser og debatter af børnesyn med henvisning til kommunernes kommende
beskrivelse.
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Tofteskovens Børnehuse

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Tofteskovens Børnehuse (TB) består af 2 huse.

Tine Vinther Kjeldgaard
29121329

Tusindfryd med 13 vuggestuebørn + 41
børnehavebørn

tine.kjeldgaard@hedensted.dk

Tuen med 14 vuggestuebørn + 46
børnehavebørn

Kort om dagtilbuddet
Der henvises til Tofteskovens Børnehuses hjemmeside
www.tofteskovens.borneweb.dk

Hvad viser vores data
Vi har valgt at have fokus på de samme 2 udsagn i begge huse. Valget er faldet på et spørgsmål under Trivsel
og et under Relation barn-barn – vi ser, at der kan være en sammenhæng mellem de to udsagn. «Jeg bliver
aldrig drillet i børnehaven» & «Der er ingen, der siger grimme ting til mig i børnehaven»
Vi ser, at vores børn ikke trives og at for mange af vores børn oplever både at blive drillet og talt grimt
til.
Vi har i den forbindelse valgt kompetencepakken ’Barn-voksen-kommunikation’ Inklusiv ’Barn- voksen
relation’

Dagtilbuddets tiltag
Vores fokus vil ligge på børnenes trivsel i forhold til de ovenstående nævnte udsagn «Jeg bliver aldrig
drillet i børnehaven» & «Der er ingen, der siger grimme ting til mig i børnehaven» - dette gør sig gældende
i begge huse.

-

Arbejde med kulturen i forhold til, hvordan vi ønsker at være sammen i Tofteskovens
Børnehuse – hvordan vi taler til og med hinanden, hvilken tone, der bruges, osv.
Personalet skal have fokuseret opmærksomhed på børnenes sprogbrug og ageren overfor
hinanden – når det opleves som uhensigtsmæssigt, skal personalet gribe ind og foreholde
børnene, det personalet ser/hører
Ligeledes skal personalet have fokuseret opmærksomhed i forhold til eget sprogbrug og
ageren i forhold til hinanden som kollegaer – være gode rollemodeller
Data viser, at det er drengene, der trives mindst – hvad er årsagen til det?
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Øster Snede Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

12 Vuggestuebørn
42 børnehavebørn
7 Pædagoger
1 Kostfaglig eneansvarlig
1 EGU elev
2 Pædagogmedhjælper
1 Pædagogisk Assistent
1 Pædagogstuderende

Stinne Møller Jespersen, leder
75893441
stinne.moeller.jespersen@hedensted.dk

Kort om dagtilbuddet
www.oestersnedeboernehus.dk

Hvad viser vores data
Vores data viser, at besvarelserne på børnenes motoriske kompetencer ikke modsvarer vores indsats på
området. Dette tolkes ud fra at primærpædagogens besvarelser vedrørende motorik og fysisk aktivitet
har været afmærket i næstbedste felt. Det har haft konsekvenser for kortlægningsresultatet, som derved
ikke bliver retvisende. Vi vil derfor inden næste kortlægning præcisere besvarelsernes betydning for det
samlede resultat.
Vi har en udfordring på børnenes oplevelse af trivsel, samt deres relationer til andre børn og voksne.
Desuden har vi en lav forældretilfredshed, og forældrene er ikke tilfredse med niveauet for indhold
og aktiviteter samt information.

Dagtilbuddets tiltag
Vi har valgt kompetencepakkerne: ”Læringsmiljøet for de yngste børn” og ”Barn-voksen-kommunikation
og relation”.
I 2014 etablerede vi vuggestue og i 2016 en før-vuggestue, og dette har skabt behovet for viden om de
yngste børn og betydningen af de yngste børns relation til voksne omsorgsgivere. Som konsekvens af
kortlægningens resultat vedrørende de ældste børn i børnehuset har vi valgt kompetencepakken: ”Barnvoksen- kommunikation og relation”. De to kompetencepakker forventes at supplere og komplementere
hinanden i praksis.
Sideløbende med kompetencepakkerne arbejder vi med forældresamarbejdet. Arbejdet tager sit afsæt i
Karen Revsbeck: ”Borgeren i centrum i det offentlige Danmark” og de 9 principper for god offentlig ledelse
samt EVA’s undersøgelse af samarbejdet mellem forældre og daginstitutioner. (Se pjecen:
”Forældresamarbejde om børns læring” fra Rådet for børns læring)
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Kolding Kommune

Kommunens nøgletal

Kontaktinfo

Ca. 4400 børn

Børnechef Merete Lund Westergaard
Mail: melw@kolding.dk
Programkoordinatorer: Bitten Bunkenborg
bibu@kolding.dk, Karin Øllegaard kaol@kolding.dk

Ca. 1300 pædagogiske medarbejdere

Kort om kommunens dagtilbudsområde
Børneområdets vision 2014 - 2018
Design i børnehøjde er med til at udvikle livsduelige børn
Grundsyn: Via ansvarlighed, professionalisme og fælles fokus skaber vi sammen et dagtilbud, som gør en
tydelig forskel for det enkelte barn. www.kolding.dk
Udviklingsmål:
Design/innovation
Tidlig indsats og inklusion
Forældreinddragelse – inddragelse af omverdenen
Rammesætning

Hvad viser vores data
Kolding Kommune er først kommet med i projektet i 2016 og har netop gennemført den første kortlægning
T1. Medarbejdere og ledelse er i gang med den grundlæggende uddannelse. I maj 2017 vil den fælles rapport
for Koldings dagtilbudsområde blive fremlagt.
Fra sommeren 2017 skal vi i gang med arbejdet med kompetencepakkerne, og i efteråret er Kolding
Kommune på samme stadie i projektet som de øvrige kommuner.

Fælles kommunale tiltag
Dette udestår fortsat til vi har fået LSP rapporten for Kolding Kommune.
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Børnehaven Gl. Kongevej

Dagtilbuddets nøgletal
Normering: 55 (svinger fra 40 til 70 fx ifm. GLO)
16 medarbejdere inkl. ledelse.

Kontaktinfo
Thomas Kruuse-Andersen, dagtilbudsleder
79794347
tkruu@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Selvejende menighedsbørnehave stiftet i 1955 af Skt. Nicolai sogn. Beliggende i et villakvarter i det nordlige
Kolding. Lå i sin tid i Skt. Nicolai sogn i Kolding midtby, men flyttede op på sin nuværende adresse i 1978.
Odinsparken i vores baghave og 5 minutters gang til Marielund skov og sø.

Hvad viser vores data
Meget fint overordnet resultat - børnene trives (500) og forældrene er yderst tilfredse (528). Der er dog tre
umiddelbare opmærksomhedspunkter; Personalets samarbejde (445), Sprog og kommunikation (462),
samt Motorik og fysisk udfoldelse (465).

Dagtilbuddets tiltag
Samarbejdet arbejder vi allerede med og som det første vil vi lave en pædagogisk analyse omkring Motorik
og fysisk udfoldelse. Som led i arbejdet vil vi også undersøge, hvilken betydning det har haft for
besvarelserne, at vi måske har forstået/opfattet spørgsmål og svar forskelligt, mhp. så valide data som
muligt fremadrettet.
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Daginstitution Drejens

Dagtilbuddets nøgletal
50 vuggestuebørn 0-2 år,
8 specialpladser 0-3 år
Gennemsnitligt over året 80 børnehavebørn 3 -6 år

Kontaktinfo
Daginstitution Drejens
24499408
drejens@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Daginstitution Drejens arbejde under gældende lovgivning. Kolding Kommunes rammer for arbejdet med
læreplaner og Kolding Kommunes Vision på børneområdet.
Vi er beliggende i et ressourcestærkt område, hvor forældrenes uddannelsesmæssige niveau generelt er højt.
Vi vægter faglighed – fællesskab – og det udfordrende/det overraskende både i forhold til arbejdet med børn
– i forældresamarbejdet og i personalesamarbejdet.

Hvad viser vores data
Vores data vedr. børnene er baseret på 50 børn ud af de på det tidspunkt 148 børn.
Der er enkelte forældre, der ikke oplever at blive informeret om eller inddraget i samarbejdet om deres
barns læring, trivsel og udvikling. Samtidig giver en del af vores forældre udtryk for at opleve markant
dårligere afhentning af børnene end afleveringer.
Disse områder af kortlægningen rejser spørgsmål:
Hvad formidler vi?
Hvornår og hvordan formidler vi?
Hvornår og hvordan er vi i dialog med forældrene, om hvad?
Generel formidling eller det enkelte barn?
Hvad er besvarelserne udtryk for?

Dagtilbuddets tiltag
Alle teams i institutionen undersøger og beskriver opretholdende faktorer i forhold til ovenstående.
Ledelsen og teamkoordinatorerne samler efterfølgende op på de 6 teams besvarelser og beslutter hvad der
arbejdes videre med på teamniveau og hvad skal der arbejdes med på afdelings/institutions niveau.
 Rutiner og dækning i åbningstiden.
 Systematik i formidling og inddragelse af forældrene.
 Formidlingens faglige kvalitet.
 Justering og præcisering af primærpædagogens opgaver.
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Daginstitutionen Firkløveret

Dagtilbuddets nøgletal
38 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn (Abildvej 1)
7 pædagoger (incl. Lederteam pt. 3 personer)
5 pædagogmedhjælper (incl. PMF i flexjob, samt 2
PMF`er tidsbegrænset ansat).
1 køkkenleder (produktionskøkken Abildvej 1)
1 kontorassistent.
Egen naturbus til 7 personer.

Kontaktinfo
Leder Pia Nielsen
Tlf. nr. 2483 1920 eller 2962 6651
e-mail: pini@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Firkløveret er en kommunal daginstitution beliggende i Sdr. Bjert (landbyssamfund) bestående af 2 fysiske
adskilte institutioner Abildvej 1 og Engløkke 5B. Familierne bor overvejende i ejerboliger, mange
bofællesskaber, varieret udbud af fritidsaktiviteter/foreningsliv, som mange familier benytter sig af.
Forældrene har ofte en lang eller mellemlang uddannelse. De fleste forældre er udearbejdende og ofte væk
fra lokalsamfundet i dagtimerne, så børnene har ofte lange dage i institutionen. Forældrene deltager og
engagerer sig meget i børnenes institutioner og fritidsliv. Vi oplever stigende krav og interesse fra
forældrene, om det enkelte barns trivsel og hverdag i institutionen. En tendens til at forældrene bliver
individuelt orienteret og glemmer at se helheden og fællesskabet i børnenes hverdag. Vi har en stigning i
børn indplaceret på børnelinealen kategori 2. Grundlaget for det pædagogiske arbejde er bl.a.
”Dagpasningsloven”, Kolding Kommunes rammer og værdier, samt institutionens grundlæggende værdier
omsorg, anerkendelse, tryghed og faglighed. I det daglige pædagogiske arbejde har vi fokus på bl.a.
følgende: Voksenrollen, struktur/rammer, læringsmiljøet, tid til ro og fordybelse, fællesskabet, leg, ude liv, vi
arbejder i mindre grupper, fokus på udvikling i de daglige rutiner, udvikling af de personlige og sociale
kompetencer, forældresamarbejdet og overgange. http://difirkloeveret.kolding.dk/
Hvad viser vores data
Ved nærmere analyse af data i forhold til børnenes kortlægning og kontaktpædagogens kortlægning fremgår
det, at vi har forskellige udfordringer i begge Firkløverets institutioner. Ud fra institutionens målsætning og
værdier er der forskellige udfordringer institutionerne imellem i forhold til børnenes besvarelser f.eks.
vedrørende trivsel og kontaktpædagogernes besvarelser f.eks. sociale færdigheder og adfærd.
Dagtilbuddets tiltag
I den ene institution skal der med udgangspunkt i den nuværende sammensætning i børnegruppen
iværksættes et målsætningsarbejde med fokus på, hvilke opretholdende faktorer der bibeholder en positiv
trivsel i børnegruppen. I den anden institution skal der iværksættes et målsætningsarbejde der har fokus på
at udvikle børnenes trivsel i børnegruppen.
Hvorfor har børnene i Firkløverets 2 afdelinger ikke samme oplevelse af trivsel i deres hverdag, når der
udviklingsmæssigt arbejdes ud fra samme målsætning, fælles ledelse, fælles forældrebestyrelse m.v.?
Vi har endnu ikke valgt, hvilken komptencepakke vi vil arbejde med.
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Dagplejen

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

1022 børn
309 dagplejere
21 dagplejekonsulenter

Gerth Aa. Hansen
21133694
geah@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Trivsel, læring og udvikling.
Med fokus på barnets følelsesmæssige og sociale udvikling, så der skabes mulighed for en sikker
fornemmelse af sig selv.
Hvad viser vores data
Kortlægningen har vist, at vi har en høj grad af tilfredshed med dagplejens generelle pædagogiske
arbejde og indsats fra respondenterne, men forældrene kunne godt tænke sig at vide noget mere…
Den største udfordring for dagplejen er ifølge kortlægningen: Mere information og formidling af den
pædagogiske praksis til forældrene og styrkelse af dagplejernes formidlingsdel til forældrene

Dagtilbuddets tiltag
I modul 2-3 skal vi have fokus på den pædagogiske formidling af vores pædagogiske praksis og de
pædagogiske overvejelser der ligger bag. Ligeledes skal vi udvikle på vores digitale indsats.
 Via iPadkurser med fokus på refleksion, dokumentation og relation til læreplanstemaer.


Fokus på kommunikation og formidling igennem uddannelsesforløb, så dagplejerne klædes på
til at kunne forklare og inddrage forældrene i børnenes trivsel, læring og udvikling.
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Børnehuset Ved Åen

Dagtilbuddets nøgletal
Børn: 60 vuggestuebørn og 67 børnehavebørn
Personale: 16 pædagoger og 8 Pædagogiske
assistenter/medhjælpere.
Ledelse: 1 leder og 1 souschef

Kontaktinfo
Charlotte Neess Juhl Hansen
21127180
cneh@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Vi er en midtbys institution og børnesammensætningen er karakteriseret ved, at vi har børn med mange
forskellige familiemæssige og kulturelle baggrunde.

Hvad viser vores data
Generelt ser vores data fine ud. Personalet er opmærksomme på at højne det faglige niveau og via udvalgte
metoder sikrer vi den målrettede indsats.
Når vi dykker ned i taldataene kan vi se, at informationsniveauet omkring barnets udvikling og placering i
forhold til læreplansarbejdet er lidt lavere end gennemsnittet
Vi får ikke formidlet og tydeliggjort nok, overfor forældrene, det pædagogiske arbejde der sættes i værk, for
at fremme børns udvikling og trivsel.
Vores data viser en høj barn-barn relation, men samarbejdet omkring barnet kan udvikles.

Dagtilbuddets tiltag
De tiltag som vi i Børnehuset Ved Åen bl.a. har valgt at arbejde med er:
 Vi tilbyder årlige forældresamtaler til alle børn.


Vi arbejder målrettet med metodeværktøjet Kompetencehjulet i forhold til det enkelte barn to
gange årligt. Dette anvendes som understøttende værktøj til samtalerne.



Der er lavet en værktøjskasse, hvor der er udvalgt kendte metoder, som kan anvendes yderligere til
samtalerne.



Forældrene inddrages i barnets udvikling og trivsel, og sammen lægges der en handleplan/mål for
det enkelte barn.



Der arbejdes bevist i personalegruppen med voksen–barn relationen og også her kan der anvendes
værktøjer, der understøtter relationen.
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Børnehaven Mariekjær

Dagtilbuddets nøgletal
Børn: 141 fordelt på to matrikler
Afd. Mariesminde: 82 børn og 14 fastansatte, 1.
rengøringsass. Afd. Brændkjærgård: 59 børn, 6 på
specialstue, 10 gæstedagplejebørn. 16 fastansatte. 1.
rengøringsass. Derudover studerende og praktikanter.

Kontaktinfo
Helle M. Sørensen
21 30 36 19
hems@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Målsætning: Vores mål er at give barnet en god barndom i en tryg atmosfære med anerkendende voksne.
Vi vil sikre barnets udvikling, så dets potentialer og personlige ressourcer foldes fuldt ud.
Uddrag af visionen: At Barnet oplever rammerne i børnehaven som et sted, hvor børn har et trygt,
spændende og sjovt liv. -At vort menneskesyn har en anerkendende tilgang, hvor vi støtter barnet og giver
tilpassede udfordringer. -At børn og voksne er aktive sammen og derved skaber en fælles kultur i huset.
Link til hjemmesiden: https://nemboern.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=541036

Hvad viser vores data
Data viser, at vi overordnet ligger på niveau med kommunen. Når vi dykker lidt længere ned ser vi, at vi har
en tilfreds personalegruppe og forældre der efterlyser mere information.
Vores børnedata viser, at vi på relation barn/barn, relation barn/ voksen og trivsel ligger lidt over middel. På
genkendelse af tal m.m. og kompetenceaktiviteter ligger vi lige under niveau.
Kontaktpædagogdata viser at sociale færdigheder, ”motorik og fysiske aktiviteter” og ”kommunikation og
sprog” ligger flot over niveau, men at vi på eksternaliseret og internaliseret adfærd ligger lidt under niveau.

Dagtilbuddets tiltag
Vi har som ledelse valgt at kigge på den viden der ligger i de data, der viser en stor forskel i den måde
kontaktpædagogerne ser børnene, og den måde børnene oplever sig selv på.
Med det menes, at kontaktpædagogerne, i deres besvarelse, beskriver børnene som værende udfordret,
hvor børnene, i deres besvarelse, beskriver sig selv som værende i trivsel.
Der skal ud fra tallene arbejdes med den undersøgelsesfase der ligger forud for en fokuseret pædagogisk
indsats omkring et barn. Dette skal sikre, at vi ikke handler på mavefornemmelser men på baggrund af et
veldokumenteret og systematiseret undersøgelsesarbejde, hvor barnets ressourcer og kompetencer er
afdækket. Det understøtter også en nysgerrighed og indlevelse i det enkelte barns adfærd og signaler.
Da vi er ved T1, har vi endnu ikke valgt en kompetencepakke.
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Pinjevejens Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal
Kontaktinfo
Kirsten Bruun Johannessen
36 vgst. Børn, 78 børnehavebørn
21 pædagogiske medarbejdere
40 23 99 98
En børnesammensætning som udløser yderligere ca. pinjevejen@kolding.dk
2 PE årligt
Kort om dagtilbuddet
Overordnet værdi i Pinjevejens Børnehus: Social inklusion.
I Pinjevejens Børnehus ser vi social inklusion som et pædagogisk begreb, som med sit fokus på at optimere
mulighedsrummet ser børns aktive deltagelse som en helt central betingelse for læring, udvikling og dannelse
(børnesyn)
Vi har som hus tradition for at prioritere fælles uddannelse. Dvs. at vi afholder længerevarende forløb for
alle ansatte. Vi har arbejdet med KRAP over 2-3 år, social inklusion (2½ år), pt arbejder vi med at nytænke
vores læreplan, så den bliver helhedsorienteret jf. Master for en styrket pædagogisk læreplan fra oktober
2016 fra Børne, Uddannelses og Ligestilling ministeriet.
Link til vores hjemmeside: www.bhpinjvevejen.kolding.dk

Hvad viser vores data
Overordnet set afspejler T1 Pinjevejens Børnehus. Det er et fagligt hus med en tydelig pædagogisk retning
ift. målsætning og læring. Hvilket data afspejler både ift. børn, forældre, personale og ledelse.
Vi har en skærpet opmærksomhed på sprog og kommunikation, da vi har en samlet score på 451. Ved
nærmere analyse af tallene viser det sig, at det primært er de 4 årige drenge af anden etnisk herkomst end
dansk der scorer lavt. Ligeledes har vi en opmærksomhed på de sociale færdigheder (score 481), da den viser
at drenge (scorer 459) med anden etnisk herkomst end dansk (scorer 433) scorer lavt.
I forhold til vores egen T1 kan vi se en lavere score (scorer 497) på personalet ift. ”interesse og indsats fra
børnenes side”. Dette er vi ligeledes nysgerrige på.

Dagtilbuddets tiltag
Det pædagogiske personale og ledelsen har lige gennemført modul 2. Vi er stadig i årsag og
sammenhængsfasen ift. vores data. Vores data viser, at vi overordnet skal arbejde med sprog og
kommunikation.
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Børnehuset Broen

Dagtilbuddets nøgletal
43 medarbejdere
129 børn – heraf 10 børnehavebørn i specialgruppe
og 24 vuggestuebørn.

Kontaktinfo
Leder Morten Mortensen
Tlf.nr. 79793449
Mail: mom@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Børnehuset Broen er ny-fusioneret (d.01.10.16) og består i dag af to afdelinger: Afdeling Kongeåen og
afdeling Mindegade. Kongeåen rummer alle vuggestue- og specialgruppebørn, samt 82 børnehavebørn.
Afdeling Mindegade har pt. 32 børnehavebørn.
Vi er i øjeblikket i gang med at revidere de to afdelingers pædagogiske målsætninger og hverdags praktikker,
som i løbet af 2017 skal munde ud i et fælles pædagogisk grundlag.
Hvad viser vores data
Da kortlægningen for modul 1 startede, var vi fortsat to selvstændige institutioner og derfor blev der
udarbejdet 2 kortlægninger. Det viste sig dog, at der var flere sammenfald i kortlægningsdataene bl.a.
områderne vedr. børns sociale færdigheder, genkendelse af geometriske figurer og personalesamarbejde fik
en lav score, mens børnenes og forældrenes besvarelse omkring trivsel, venner og informationer opnåede en
høj score.

Dagtilbuddets tiltag
Vi har valgt at lave et nedslag på børns sociale færdigheder, som begge afdelinger arbejder med.
Kontaktpædagogerne har vurderet børnene meget lavt i forhold til gennemsnittet i Kolding Kommune, så de
enkelte teams har været inde og analysere data og brugt sammenhængscirklen. Ud fra dette er der planlagt
nogle pædagogiske tiltag eks. Børns selvværd – «Den gode stol» -mestring af sociale spilleregler i leg og
relationsdannelser, fokus på pigegruppers konfliktløsninger. De enkelte teams udarbejder konkrete
pædagogiske handleplaner bl.a. ved brug af SMiTTE modellen.
I næste modul overvejer ledelsen at der kan laves nedslag på enten geometriske figurer eller
personalesamarbejde.
De fire teams arbejder med forskningsbaseret viden fra bl.a. Datainformeret forbedringsarbejde,
Kortlægning og pædagogisk analyse. ICDP, «40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud dcum».
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Daginstitutionen Kernehuset

Dagtilbuddets nøgletal pr. februar 2017
Daginstitutionen Kernehuset er normeret til 23
vuggestuebørn og 48 børnehavebørn.
Der er 14 fastansatte medarbejdere, 1 studerende
fra UC-syd, 1 PAU-elev.

Kontaktinfo
Ragnhild Kienle – Leder
Carsten Christensen – Souschef
7979 1555
kernehuset@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
”I Kernehuset leger man sig klog”.
Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor leg, læring, trivsel og rummelighed er i højsædet.
Vi arbejder desuden med læreplanstemaerne og deler børnene op i klubber tilrettelagt børnenes alder og
aktiviteter; ”Bobleklub” (en klub for vuggestuebørn) drenge/pige klub (for børnehavebørn), ABC-klub (for
kommende skolebørn). Vi arbejder med venskaber på tværs i huset, design og æstetiske læreprocesser og
inklusion. Vi følger børnenes spor og anerkender deres valg af aktiviteter.
Link til hjemmesiden: http://dikernehuset.kolding.dk

Hvad viser vores data
Vores data viser, at vi har en udfordring i barn/barn relationen.
Her scorer en stue lavere end de øvrige stuer (467).
Helt konkret er det børnenes sprog, der er udfordringen, idet nogle børn oplever at kammerater siger
grimme ting til dem.

Dagtilbuddets tiltag
 Vi vil bl.a. finde ud af, hvad børnene konkret mener, når de siger, at der tales grimt til dem.
 Vi vil anvende ”vend mønten” som værktøj, og se bag om barnet, når det oplever at kammerater taler
grimt.
 Vi vil være mere opmærksomme på, hvor de voksne fordeler sig i huset eller på stuerne, så der kan
fokuseres på hvordan vi gerne vil have vi taler til og med hinanden.
 Vi vil guide børnene og være rollemodeller ift. børnenes sprog.

 Vi hjælper børnene med at vise empati og benævne andres følelser.
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Højvang Børnehave

Dagtilbuddets nøgletal
Kontaktinfo
Karin Boisen Thorup
43 børn
10 medarbejdere, heraf 5 pædagoger, 1 pædagogisk 29160995
assistent, 2 medhjælpere, 1 seniorjobber og 1
jobrotationsvikar.
kabt@kolding.dk
Kort om dagtilbuddet
https://bhhoejvang.kolding.dk
Højvang børnehaves pædagogiske arbejde, hviler på følgende værdier: anerkendelse, nærvær, omsorg,
tryghed, inklusion, udvikling og relations dannelse. Målet er, at det enkelte barn og dets forældre skal føle
sig set, hørt og mødt i deres hverdag i børnehaven. I børnehaven lægges der stor vægt på at nye små 3 årige
får en god og solid start i børnehaven. Når barnet når sit 5. år, bliver barnet en del af førskolegruppen, og her
er krav og forventninger mere strukturerede.

Hvad viser vores data
Vores data viser, at de 4 årige i børnehaven scorer sig selv højt i trivsel. Pædagoger og forældre scorer dog
lavt i tilfredshed med både børnehaven og pædagogiske aktiviteter. Når børnene når 5 år og starter op i
førskolegruppen, stiger både pædagog- og forældretilfredsheden, men børnenes trivsel falder markant.
Vi vil arbejde med dette problem, og se hvordan vi kan skabe en sammenhængende pædagogik, så børnene
er i et flow i deres børnehavetid, både i forhold til trivsel, men også kravene i de pædagogiske aktiviteter, der
skal tilrettelægges efter de enkelte alderstrin.

Dagtilbuddets tiltag
Der er endnu ikke taget stilling til, hvilken kompetencepakke der skal bruges, da vi endnu er på det refleksive
niveau.
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Daginstitutionen Kildemosen

Dagtilbuddets nøgletal
Kontaktinfo
Vuggestuebørn : 62
Vibeke Mortensen
23315349
Børnehavebørn : 110
vimo@kolding.dk
Personale : 45
Studerende : 2 lønnede + studerende i første praktik
Kort om dagtilbuddet
Kildemosen er én institution med fælles ledelse fordelt på 4 selvstændige afdelinger. Fra 2019 bliver
institutionen samlet i nyt hus.
Hjemmeside for Kildemosen: http://dikildemosen.kolding.dk
Vores læreplan: http://dikildemosen.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=1284117

Hvad viser vores data
Generelt er vores data gode og solide. Der er trivsel hos børnene og hverdagen er præget af gode relationer
barn/barn og barn/voksen. På kompetenceaktiviteter ligger vi højt. Vi har 9 grupper og der er forskelle i
scoren grupperne imellem. Personalet samarbejder rigtig godt og er i besiddelse af gode kompetencer. Der
er god forældretilfredshed.
Generelle opmærksomhedspunkter omkring data:
• Drengene trives bedre end pigerne
• Kommunikation – forældrene efterspørger mere dialog omkring eget barn
• Geometriske figurer, tal og bogstaver – her ligger vi lavest
• Der er markant forskel i scoren fra kontaktpædagogerne og pigerne
• Manglende ledelse i nogle afdelinger
• De fysiske rammer ligger meget lavt
Dagtilbuddets tiltag
Vi har valgt at sætte et fælles fokus på sprog og kommunikation, da det er det område, hvor scoren er lavest
hos både børn og kontaktpædagoger. Vi har et godt beskrevet afsæt for sprogarbejdet, hvor øvelsen vil være
at få det rigtigt i spil i dagligdagen.
Derudover vil vi dykke ned i pigernes trivsel. Vi skal ind og arbejde med vores barnesyn ift. at møde pigerne
således, at deres trivsel og relationer bedres. Dette uden at det bliver på bekostning af drengene, som er i
rigtig god trivsel hos os.
Vi vil tage vores afsæt i Dagtilbudsloven kapitel 1 og 2 samt børnekonventionen.
Derudover vil der på de enkelte grupper være ”lokale” fokuspunkter af forskellig karakter.
På ledelsessiden skal vi arbejde på at sikre nærværende og synlig ledelse i alle 4 afdelinger efter en periode
med sygdom i ledelsen. Vi har netop ansat ny afdelingsleder og vil re-definere vores team.
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Landsbyordningen Børneuniverset Sdr. Stenderup

Kontaktinfo
Landsbyordningens nøgletal
Vores børnehaveafdeling er normeret til 25 børn.
Tania Madsen
Den samlede personalegruppe består af 1 leder, 4
79797964
lærere og 7 pædagoger, hvoraf 2 pædagoger er ansat tama@kolding.dk
specifikt i børnehaveafdelingen.

Kort om Landsbyordningen
Vi er en afdeling af Sdr. Bjert skole, med en børnehaveafdeling, en indskoling og en SFO.
Vores mål er blandt andre at leve op til Kolding Kommunes vision for Landsbyordninger: ”At drive to
institutioner sammen og designe et godt børneliv i mindre bysamfund, med det klare mål at opnå det bedst
mulige for børnene”.

Hvad viser vores data
Vores data viser en yderst tilfreds forældregruppe.
I forhold til vores børnegruppe skal vi fremadrettet fortsat have fokus på den sociale trivsel og arbejde
målrettet med den eksternaliserede adfærd, som vi ser i visse sammenhænge i børnegruppen.

Landsbyordningens tiltag
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Børnehuset Ådalen

Dagtilbuddets nøgletal
Distrikt Almind/Viuf. Kolding Kommune
Fusioneret Børnehave med 2 afdelinger
Antal børn 2017 – årsgennemsnit 76 børn

Kontaktinfo
Leder: Kate Schmidt
Tlf. 79790300
ksch@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
1.3.2016 fusionerede Valhalla og Toftebo til Børnehuset Ådalen. Der blev i den forbindelse etableret et nyt
ledelsesteam, og visionen er at etablere tværfaglig samarbejde, de to enheder imellem.
Målsætning: Det konkrete mål i Børnehuset Ådalen er at sikre, der bliver arbejdet med fokus på
læreplanstemaerne, samt sikre et værdiskabende og udviklende samarbejde på tværs af afdelingerne til gavn
for personalets faglige udvikling og børnenes læring, udvikling og trivsel – herunder barnets alsidige
personlige udvikling og sociale kompetencer.

Hvad viser vores data
Vi har valgt at fokusere på kontaktpædagogernes besvarelse contra børnenes besvarelse, ifh. til adfærd,
ekternaliseret og internaliseret.
Der er et stort spænd mellem ovennævnte data.

Dagtilbuddets tiltag
Pædagogiske tiltag og strategi:
Tværfagligt samarbejde de to afdelinger imellem:
Der arbejdes med fire spor på tværs af afdelingerne, med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer.
Børnene er 3 mdr. i en gruppe/ spor, herefter flytter de til et nyt spor. Der laves en gruppeevaluering i
Kompetencehjulet og barnet/gruppen overleveres til den næste gruppe.
Herved er der skærpet fokus på det enkelte barns læring, trivsel og udvikling, både som enkelt person samt i
gruppesammenhæng.
Der er flere øjne på det enkelte barns læring, udvikling og trivsel.
Det tværfaglige samarbejde sikrer et værdiskabende og udviklende arbejdsmiljø til gavn for både børn og
voksne.
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DBI/Daginstitutionen Tved, Idrætsbørnehaven og Musikbørnehaven

Dagtilbuddets nøgletal
Kontaktinformation
Daginstitution med 22 Vuggebørn og 42
tved@kolding.dk
Børnehavebørn / 15 ansatte
29161611
Musikbørnehave med 21 børnehavebørn / 4 ansatte
Idrætsbørnehave med 22 børnehavebørn / 5 ansatte
Kort om dagtilbuddet
Daginstitutionen Tved, Idrætsbørnehaven og Musikbørnehaven er en helt unik
organisation. Vi arbejder udviklingsorienteret efter princippet om, at hvad der
giver succes`er og positive oplevelser for både børn og voksne, vil vi
videreudvikle på. Samtidigt ønsker vi også at være åbne overfor helt nye måder
at gøre tingene på og dermed skabe muligheder for, at innovative og kreative
processer kan finde sted.
Vores særegenhed er karakteriseret ved, at vi er tre geografisk adskilte huse,
med hver sin pædagogiske praksis, men med fælles vision og værdier.
Det er vores vision at være Danmarks Bedste Institution. Derfor kalder vi os også DBI. Visionen skal
effektueres gennem en mangfoldighed af faglighed og udviklingsmuligheder for børnene.
Facebook: @TvedDBI

Hvad viser vores data
Vi er stolte over vores første data! Kortlægningen viser bl.a. at vi ligger højst i kommunen i forhold til barnbarn relation.
Dataene viser dog også, at forældre oplever, at de får mindre information på det enkelte barn, end de gør på
generel information.
Der er også en tendens til, at pædagogerne vurderer børnene til at have vanskeligheder med at tilsidesætte
egne behov og klare frustrationer.

Dagtilbuddets tiltag
Ledelsen har med baggrund i vores data, valgt at sætte fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling og
forandringsparathed.
De respektive teams har bl.a. valgt at undersøge hvilken kommunikationen forældrene mangler på det
enkelte barn, samt at se på om vores struktur for samtaler og information kan optimeres.
I forhold til data vedrørende vurderingen af børns vanskeligheder med de personlige kompetencer, vil denne
kompetencepakke anvendes. Desuden vil der også være fokus på, om pædagogerne forventer for meget af
børnene, og hvilke observationer der er besvaret ud fra.
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Børnehusene i Vonsild

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Børnehusene i Vonsild består af 2 afdelinger.
Designbørnehuset SanseSlottet, Temainstitution:
27 vuggestuebørn og 84 børnehavebørn
Vonsild Børnehus: 54 børnehavebørn

Leder: Marianne Dupont mard@kolding.dk
51505917
Souschef: Britta Oriwohl bror@kolding.dk
51507293

Kort om dagtilbuddet
Pædagogisk grundlag og teori
Begge afdelinger arbejder med den levende læreplan, hvor alle læreplanstemaerne bliver udfordret, både i aktiviteter
og alle hverdagssituationer. Derudover bliver der bevidst arbejdet med læringsmiljøet og designtænkning. Vi arbejder
ud fra den nærmeste udviklingszone ifølge teori fra Vygotsky og med den anerkendende tilgang (Bente Lynge).
Afdelingernes værdier:
Huset er bl.a. inspireret af metoderne bag
Vonsild Børnehus:
ICDP, Csikszentmihalyi flow teori og Jean
 Stjernestunder

Ayre´s teori
 Fordybelse
 Sansestimulering

Designbørnehuset SanseSlottet:
 Nysgerrighed 
 Eksperimentering
 Forvandling

Huset er bl.a. inspireret af teorien bag
Reggio Emilia, Tragetorn´s teori (Børn skal
ikke have legesager, men sager at lege med)

Hvad viser vores data
Vores data viser, at der arbejdes på et fagligt højt niveau. I børnebesvarelsen ligger Børnehusene i Vonsild over middel i
alle fem parametre. Kontaktpædagogernes besvarelser ligger vores resultater over middel i alle fem parametre. I
medarbejderbevarelser ligger vores resultater over middel i alle 8 parametre. I forældrebesvarelsen ligger vores
resultater over middel i 2 af 3 parametre.
Vi har kigget på vores egne data og ud fra det, har vi besluttet at arbejde med: Information vedr. forældrene, da det
parameter ligger lavest ved 493 point ud fra dataindsamlingen. Vi mener, det vil give rigtig god mening i vores
organisation, at arbejde videre med denne udfordring, da vi har igennem længere tid har fået tilbagemeldinger fra
medarbejderne omkring, hvordan de kan ”nå” forældrene bedre eller inddrage dem mere til gavn for børnenes udvikling
og trivsel, da de oplever, at det ikke altid er nok kun med dialogen i hverdagen.
Vores udviklingsspørgsmål er:


Hvordan skaber vi bedst information til forældrene, så tilfredsheden stiger?

Der hvor vi ”udfordres” er på forældre delen

Dagtilbuddets tiltag
Ud fra vores data har vi valgt at sætte fokus på forældre inddragelse, information og kommunikation.
Personalet har i deres læringsfællesskaber drøftet emnet. De har sat sig individuelle mål for, hvad de vil blive bedre til
og gjort det synligt i deres læringsfællesskab, så de kan støtte, guide og vejlede hinanden. Derudover vil vi arbejde
med en designproces, som skal gøre os dygtigere til at formidle vores pædagogiske faglig viden til forældrene til gavn
for børnenes trivsel, udvikling og læring.
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Daginstitutionen Under Egen

Dagtilbuddets nøgletal
Vi har 27 børn i alderen 0-3 år samt 84 børn i alderen 3-6år.
Der er ansat 12 pædagoger, 4 medhjælpere, 2 studerende,
1 køkkenassistent, en deltidsansat kontoransat, en pedel
og en Flex jobber.

Kontaktinfo
Daginstitution Under Egen
Tel: 23718895
Under-egen@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Daginstitutionen Under Egen er en daginstitution, der bygger på økologiske principper og bæredygtighed.
Der er 111 børn i alderen 0-6 år. Institutionen er opdelt i seks stuer. 2 vuggestuegrupper, 3 grupper med børn
i alderen 3-5 år og en skolegruppe. Institutionen er “barnets hus”, hvor barnet er i centrum.
Legen i naturen og viden om økologi er de bærende elementer i barnets udvikling og læring.
Aktiviteter der tager udgangspunkt i vores økologiske principper og bæredygtighed, er de bærende elementer
af oplevelser og erfaringer med naturen. Børnene er medstyrende i at designe dagens gang.
De tager initiativ, er kreative og selvstændige og øver sig i at vælge efter behov.
De ansatte er værdifulde, nærværende voksne, der fungerer som konsulenter på forskellige funktioner.
De ansatte er ansvarlige for børns trivsel, læring og udvikling.
Hjemmeside: http://diunderegen.kolding.dk/

Hvad viser vores data
Vores data viser, at børnenes trivsel i institutionen ligger inden for det acceptable, men under gennemsnittet.
Kortlægningen viser, at institutionen ligger omkring gennemsnittet eller over i de andre parametre.
I ledelsen er vi opmærksomme på at dialog/tilbagemeldinger til forældrene om børnenes trivsel, læring og
udvikling kan optimeres.

Dagtilbuddets tiltag
Som udgangspunkt betragter vi denne første proces som et læringsfelt, hvor vi ser på forskellige muligheder
for læring og afprøvning.
Derfor har de ansatte, via de tre teamkoordinatorer valgt at sætte fokus på, hvordan vi optimerer barnets
trivsel, så barnet føler/mærker en højere grad af daglig trivsel.
Ledelsen har arbejdet med info delen, der har særlig fokus på dialogen med forældrene hvor barnets trivsel,
læring og udvikling trænger til et eftersyn op prioritering.
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Landsbyordningen Eltang Skole og Børnehave

Landsbyordningens nøgletal
Antal børn: 28 BHV, 61 SFO, 17 GLO.
Den samlede personalegruppe rummer 40 ansatte
fordelt på skolepædagoger, pædagogmedhjælpere,
lærere og ledere.

Kontaktinfo
Per Nielsen, Skoleleder
pern@kolding.dk
Marie Skovbo, Pædagogfaglig leder
79797850
msca@kolding.dk

Kort om Landsbyordningen
Vores mission:
At leve op til Kolding Kommunes vision for Landsbyordninger: ”At drive to institutioner ’sammen’ og ’designe’
et godt børneliv i mindre bysamfund med det klare mål at opnå det bedst mulige for børnene”.
At leve op til Kolding Kommunes Skolepolitik: ”Sammen løfter vi læring”.
At leve op til Børneområdets vision: ”Design i børnehøjde er med til at udvikle livsduelige børn”
At leve op til vores lokale vision, pædagogiske profil og værdisæt.
Vores vision:
”På Eltang skole og Børnehave vil vi alle være den bedste udgave af os selv. Vi vil leve, lege, lykkes og lære af
og med hinanden”.

Hvad viser vores data
Vi skal fremadrettet sætte fokus på udvikling af børnenes sociale kompetencer og indbyrdes samspil.
Ledelsen følger op på implementeringen af 7GV, for at facilitere et læringsmiljø, hvor
den enkelte medarbejder tager ansvar ind i den fælles løsning af kerneopgaven.
Vi skal sikre medarbejdernes kompetenceudvikling i relation til at arbejde målstyret.
Landsbyordningens tiltag

59

Kvalitet i dagtilbud - Hvordan

Børnegården Vester Nebel

Dagtilbuddets nøgletal
2017: 24 vuggestuebørn, 81 børnehavebørn
Ansatte i 2017: 10 pædagoger, 5 pædagogiske
assistenter, 1 pædagogstuderende, 1 pau-elev, 1
leder og 1 souschef

Kontaktinfo
Daginstitutionsleder Lone Andersen
79797992
vesternebel@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Børnegården Vester Nebel ligger i et mindre landsbysamfund i den nordlige del af Kolding, som den eneste
daginstitution i byen. Vi er en stueopdelt institution med 2 vuggegruppe stuer i alderen 0 – 3 år og 4
børnehavestuer i alderen 3 – 6 år. Stuerne er opdelt i 3 teams.
Vision: Et godt sted at være – er et godt sted at lære.
Hjemmeside: http://bgvesternebel.kolding.dk

Hvad viser vores data
Kortlægning af data viser, at vi har en udfordring omkring samarbejdet om børnene.

Dagtilbuddets tiltag
Vi har valgt at arbejde videre med vores udvikling af vores samarbejde om børnene.
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Taps Børnehave

Dagtilbuddets nøgletal
Normering: 40 børn, 29 børn er indskrevet marts2017
1 leder, 5 pædagoger, 1 egu elev, 1 flex medhjælper
Hjemmeside: www.bhtaps.kolding.dk
facebook: Taps Børnehave

Kontaktinfo
Leder Gitte Bregnhøj-Olesen
Ødisvej 18
6070 Christiansfeld
79797707 el. 79797708

Kort om dagtilbuddet
Taps Børnehaves målsætning:
I Taps børnehave kan du forvente en rummelig, positiv og glad stemning. Vi mødes i gensidig tillid og med
forventning om udvikling, trivsel og glæde.
Vi er et hus i udvikling og har en positiv indstilling til nye muligheder. Vi har et højt informationsniveau og
tager vores pædagogiske opgave seriøst.
De 6 læreplanstemaer integreres i hverdagen og i tema-perioder ud fra børnenes aktuelle behov, vores
faglige indgang eller generelle tendenser.
Vi arbejder funktions og årgangs-opdelt i aktiviteter, og det enkelte barn har egen primær pædagog.
Naturen, miljøet og sundhed er en naturlig del af institutionens virke, traditioner. Sang og højt humør ligeså.

Hvad viser vores data
Vores data viser, at børn og forældre scorer os meget højt, at der er stor trivsel og fin udvikling hele vejen
rundt.
Vores data på personalesiden peger på indsats med samarbejde og kompetenceudvikling og fælles arbejde
med værdigrundlaget.
Dagtilbuddets tiltag
Den lille personalegruppe består af vidt forskellige personer med ulige kompetencer og forskelligt syn på eks.
acceptabel adfærd i børnegruppen. Dette er ikke at aflæse i børnenes besvarelser, så vi formår at se, høre og
forstå børnene uagtet dette. Det ønsker vi at dykke ned i via vores værdigrundlag og fokusere på værdien af
at inddrage data.
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Daginstitutionen Trekløveren

Dagtilbuddets nøgletal
Vuggestuebørn: 13
Børnehavebørn: 32
Pædagoger: 7
Pædagogmedhjælper: 1
Leder: 1

Kontaktinfo
Marianne Lund
79797796
trekloeveren@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Daginstitutionen Trekløveren er beliggende i et lille lokalsamfund mellem 2 små landsbyer. Vi ligger bygget
sammen med skolen, har hver vores ledelse – men et stort samarbejde.
Plads til alle – store som små.
Daginstitutionen Trekløveren arbejder inkluderende og anerkendende. Alle børn skal opleve at føle sig set,
hørt og forstået som det unikke individ de er.
Vi behandler alle børn forskelligt – for kun derigennem kan vi give dem lige muligheder!

Hvad viser vores data
Kortlægningen viser, at vi skal arbejde med information omkring det enkelte barns trivsel og udvikling, samt
arbejde med de Pædagogiske læreplaner i forhold til vores forældregruppe.
Dagsplaner/aktiviteter i forhold til personalegruppen.
Endvidere oplever børnene, at der er for få kompetenceaktiviteter.

Dagtilbuddets tiltag
Vi har i første omgang valgt at arbejde med informationsniveauet, samt informationsstrategier i forhold til
vores forældregruppe.
Endvidere skal vi arbejde med læringsmiljøer.
Fælles mennskesyn.
Overordnet målsætning og vision for Daginstitutionen Trekløveren.
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Daginstitutionen Kastaniegården

Dagtilbuddets nøgletal
49 børnehavebørn
20 vuggestuebørn
10 børn gæstehus
Pædagogisk personale leder og Souschef, 8
pædagoger og 6 medhjælpere og 1 lønnet
studerende.

Kontaktinfo
Dorte Jørgensen
79794298
Dorj@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
På Kastaniegården arbejder vi ud fra vores værdigrundlag.
Vi vil formidle en institutionskultur hvor der i høj grad er:
Tid til at være nærværende, vise interesse, lytte og forstå
Tid til at give og modtage omsorg
Tid til at lære nyt og se muligheder
Tid til at glædes og undres over små ting i hverdagen og livet
På Kastaniegården vægter vi årstidsbestemte danske traditioner. De aktiviteter og den historie der knytter
sig til disse, baserer vi vores pædagogiske praksis på.
Kastaniegården er præget af meget pædagogisk arbejde på tværs af stuer, aldersopdelte grupper,
kønsopdelte grupper og behovsgrupper, m.m. Alt efter vores vurdering af, om det giver mening for barnet.
I Kolding Kommune arbejder vi ud fra ledelsesgrundlaget, de lovbestemte læreplaner, samt kommunens
visioner på børneområdet for perioden 2014- 2018.
http://dikastaniegaarden.kolding.dk

Hvad viser vores data
Vi ser et mønster i kortlægningen der viser en stor mangel på børnenes genkendelighed i forhold til tal,
bogstaver og figurer.
Samtidig ser vi en ret stor pædagogisk besvarelse vedr. børnenes kommunikative og sproglige kompetencer
der er let bekymrende. Vi tænker umiddelbart at der her kan være sammenhæng/ et mønster, der er til at
arbejde med.
Dagtilbuddets tiltag
Personalet får udleveret det materiale der omhandler sprog, kommunikation, tal og figurer. Derudover
formidler og begrunder valg af udfordring.
Skaber rim og afsætter tid til at Kastaniegårdens 2 teams kan forberede sig og afholde teammøder til
analysedelen.
Vi formidler referencer til anden relevant litteratur og forskning i brug af analysedelen.
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Engsøens Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Vi er normeret til 40 vuggestuebørn og 165
børnehavebørn og 5 dagplejebørn.
Der er ansat 32 pædagogiske medarbejdere, samt et
ledelsesteam bestående af institutionsleder, souschef
og afdelingsleder. Derudover er der ansat 1 sekretær, 2
køkkenassistenter og 2 servicemedarbejdere

Helle Djelby
40 23 86 27
heldj@hotmail.com

Kort om dagtilbuddet
Vision – Engsøens Børnehus
•
•

Engsøens Børnehus er kendt for et højt fagligt niveau, hvor alle børn, forældre og medarbejdere bliver
mødt, set og forstået.
Vi bruger Engsøens unikke fysiske rammer og omgivende natur til at skabe trivsel, læring og udvikling.

Hvad viser vores data
Engsøens Børnehus rapport peger på flere spændende udfordringer, såsom personalets samarbejde og
kompetencer, ledelsen af institutionen, barn – barn relation og forældrenes tilfredshed.
Vi har i forvejen gang i et stort projekt vedr. Voksne-barn relationer, med individuel guidning fra konsulent. Her får
den enkelte medarbejder udviklet sine kompetencer og det kan være med til at styrke fokus på børnenes
indbyrdes relationer.
Ledelse af institutionen er fundamental at undersøge nærmere. Vi har en længerevarende sygemelding i
ledelsesteamet og er derfor ikke dykket ned i denne udfordring pt.
Derfor har vi pt. valgt en udfordring vedr. forældrenes besvarelser, en udfordring vi også oplever i hverdagen.
Vi har formuleret udfordringen således:
Hvorfor oplever forældrene en begrænset tilfredshed, samt ringe information og inddragelse i hverdagen?

Dagtilbuddets tiltag
Med afsæt i teori om pædagogisk analyse vil ledelsen være i undersøgelsesfasen, da vi oprigtigt ikke mener vi
selv har alle svarene. Dette med både medarbejdere og forældre inden der peges på løsninger og handlinger.
Ledelsen går i dialog med forældrebestyrelsen og laver en undersøgelse. Vi vil her anvende fokusgruppe interview.
Ledelsen iværksætter en proces med medarbejderne, som kan være med til at udvikle en fælles kultur for
forældresamarbejdet i hele institutionen. «Hvad er det gode forældresamarbejde» «Hvordan ønsker vi at møde
forældrene i hverdagen».
Skabe en fælles struktur for forældresamtaler, information om hverdagen og information fra ledelsen, som bliver
tydeliggjort for alle forældre.
Opstart af proces med digitalisering – uddannelse af medarbejdere – hjælp til forældre
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Børnehuset Hejls

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

65 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.
Ansatte: 15 fastansatte

Leder - Helle Schneider - hesc@kolding.dk – 7979 4022
Souschef - Lars Wogensen - lawo@kolding.dk – 7979 4021

Kort om dagtilbuddet
Børnehuset Hejls er en kommunal institution under Kolding Kommune, beliggende i Hejls ca. 15 km. fra Kolding
City. Børnehuset Hejls modtager børn fra Sjølund, Hejls, Aller og Hejlsminde. Vi er omgivet af skov, strand og
vand.
Vi er et børnehus med meget plads, hvor der er højt til loftet både indenfor og udenfor. Vi har normeret til 65
børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, som er fordelt på 4 stuer. ”Strandkrabber”, ”Søstjerner”, ”Skrubber” &
"Søheste".
Vi ligger i et godt område tæt på sportsplads, skov, strand, og vandløb. Børn og voksne udforsker med stor
nysgerrighed den flotte natur omkring os.
I Børnehuset Hejls ønsker vi via de fysiske rammer og aktiviteter, at skabe et godt trivsels-, børne-, lærings- og
udviklingsmiljø der muliggør leg, fornyelse, fordybelse, udvikling, læring, ro, omsorg og stimulering både af hele
børnegruppen og det enkelte barn.
Læs mere om vores visioner & værdier på vores hjemmeside
http://bhhejls.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=243358

Hvad viser vores data
Vores data viser, at vi er et børnehus hvor børn, forældre og personale trives og har det godt. Vi ligger et godt
stykke over middel på alle parametre.
Børnene opbygger gode relationer både barn/barn og voksen/barn. Vores hus er stort og rummer mange
muligheder for leg og børnene er gode til at lege sammen. Vi vil arbejde på fortsat at bevare den gode trivsel.
Kortlægningen viser, at vores drenge trives specielt godt og vi vil derfor kaste fokus på drengene og deres gode
trivsel, og se om vi kan overføre noget herfra til pigernes trivsel. Den øgede opmærksomhed på drengene og
pigernes trivsel, vil have en positiv virkning på læringsmiljøet.

Dagtilbuddets tiltag
Vi vil udarbejde en analyse, hvor vi kan uddrage, hvad der fordrer den specielt gode trivsel og bruge det i forhold
til pigerne.
 Vi vil reflektere over egen praksis i forhold til dreng/pige, og husets struktur.
 Vi vil søge evidens baseret viden vedr. børn og samspil.
 Børnehaven vil arbejde med kompetencepakken ”Sociale relationer”
 Vuggestuen vil arbejde med kompetencepakken ”Tryghed og læring i gode hverdagssituationer”
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Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

Dagtilbuddets nøgletal
Vi er normeret til 54 vuggestuebørn samt
77 børnehavebørn.
Der er 32 fast ansatte medarbejdere.

Kontaktinfo
Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg
21367010
www.brunebjerg@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Se mere på vores hjemmeside:
www.dibrunebjerg.kolding.dk

Hvad viser vores data
Vi ser, at vi med fordel kan udvikle på vores relations arbejde mellem børn og voksne, samt have vores
børnesyn til eftersyn!
Vi skal via disse fund have fokus på de kompetenceaktiviteter, der tilbydes og planlægges i hverdagen i
institutionen. Vi skal have tilført grundviden og evidens for at udvikle kompetencerne i institutionen.

Dagtilbuddets tiltag
Institutionens kvalitetsbegreb skal på dagsorden, således at alle medarbejdere ved, hvordan vores værdier
folder sig ud i institutionen.
Vi vil bl.a. bruge kompetencepakken, der indeholder “Barn-voksen-kommunikation og relation”.
Vi vil med fordel også kunne bruge de øvrige kompetencepakker
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Børnehuset Troldblomst

Dagtilbuddets nøgletal
Geografi: Christiansfeld, Kolding Kommune
Institutionstype: Integreret institution
Forventet antal børn: 16 0-2 årige og 48 3-6 årige

Kontaktinfo
Daginstitutionsleder:
Dorte Dam Jensen
[Telefon]: 51 48 13 70
[E-mail]: Troldblomst@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Vores Vision:
At være det dagtilbud, som brugerne efterspørger, fordi vi til stadighed er i udvikling for at efterkomme
deres behov.
Formål:
At være med skabere af sunde og trygge børn, der er i udvikling og trivsel.
I Børnehuset Troldblomst vil vi give børnene muligheder og oplevelser så de tør livet. Det vil vi gøre ud fra
følgende værdier, som vi mener, er det pædagogiske fundament for et godt børneliv.





Ansvar!
Respekt!
Nysgerrighed!
Pædagogisk synlighed!

Troldblomst er en nul til seksårs institution, beliggende midt i hjertet af Christiansfeld. Ud over vores to
vuggestue- og tre børnehavegrupper, varetager vi også gæstefunktionen for områdets dagplejere.
Huset er nybygget (2014) og vores udenomsarealer er pragtfulde, med mange muligheder.
Vi har madordning, også for børnehavebørnene.
Vi er en natur og kulturinstitution, og er med i Kolding Kommunes designnetværk for institutioner.

Hvad viser vores data:
Dataene viser, at det pædagogisk faglige engagement er i orden. Både børnenes egne besvarelser, samt
kontaktpædagogernes besvarelser er fine.
Dataene viser også, at forældrene mangler information omkring arbejdet med det enkelte barn i forhold til
læreplanerne.
Sat overfor hinanden siger det os, at det er information til forældrene, der kan udvikles på.
Dagtilbuddets tiltag:
Vi vælger kompetencepakken Kvalitet i dagtilbud.
Fagligheden skal integreres i vore forældresamtaler.
Vi tager hul på denne udfordring på et P møde i maj 17. Personalet skal involveres i processen.
Bestyrelsen inddrages i en forventnings afstemning. Bestyrelsesmøde i april.
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Daginstitutionen Nordstjernen

Dagtilbuddets nøgletal
65 vuggestuebørn
20 børnehavebørn (tilknyttet vores udvidede åbningstid)
32 medarbejdere

Kontaktinfo
Dagtilbudsleder Anita Kristiansen
40 33 82 98
anik@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Vores beliggenhed i et ghettoområde i Kolding betyder, at vi i vores daglige arbejde har berøringsflader med
mange familier af forskellig herkomst. Vi arbejder ud fra værdierne nærværende relationer, anerkendende
samvær samt fokus på udvikling.
Herudover arbejder vi målrettet med Kolding Kommunes vision indeholdende: design/innovation, tidlig
indsats/inklusion, forældreinddragelse/inddragelse af omverdenen og rammesætning.
Personalegruppen er inddelt i læreplansgrupper på tværs af institutionen. Disse grupper har det overordnede
ansvar for mål og synliggørelse af netop deres læreplanstema. Via linket kan læses om vores arbejde med de
6 læreplansgrupper: http://dinordstjernen.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=1963507.
Institutionen har tilknyttet en udvidet åbningstid til kl. 21 for de børn som har et dokumenteret behov for
dette. Vores børnehavebørn kan udelukkende benytte vores institution, hvis de har et behov for aftentilbud
Der kan læses mere om Daginstitutionen Nordstjernen på vores
hjemmeside:http://dinordstjernen.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=341113

Hvad viser vores data
Institutionen har kortlægningsresultater fra forældre, personale og 11 ældste børnehavebørn.
Ud fra kortlægningsresultatet har vi valgt at fokusere på vores samarbejde med
forældrene/informationsniveau.
Resultatet viser, at personalet har en oplevelse af, at de ikke informerer forældrene tilstrækkeligt om
børnenes trivsel og udvikling og det pædagogiske arbejde i institutionen. Modsætningsvis viser resultatet en
forældretilfredshed, at forældrene føler sig informeret og at de oplever personalet give sig god tid ved
modtagelse af børn og forældre ved aflevering og afhentning.
Dagtilbuddets tiltag
Daginstitutionen Nordstjernen har en stor andel 2-sprogede familier og møder derfor en sprogbarriere på
baggrund af dette. Denne faktor kan have stor andel i personalets oplevelse af informationsniveau.
Vi vil arbejde med:
 En øget brug af NEM-intra som dokumentationsredskab.
 En øget opmærksomhed på systematik i afholdelse af behovssamtaler med evt. tolkebistand.
 Evt. forældreinddragelse ved vores brug af kompetencehjul og sprogvurderinger.
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Børnehaven Løvetand

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Børnehaven Løvetand har 120 almen børn, 36 special børn og 10
børn i gæstehuset.
Almen afdelingen og gæstehuset har 23 ansatte
Special afdelingen har 28 ansatte. Specialbørnehaven er ikke en del
af LSP kortlægningen.

Leder Antoinette Nybo Kjeldsen/ souschef Jannie Gundelach
Mail: anyb@kolding.dk eller jagt@kolding.dk
Antoinette 30168694 eller Jannie 30168688

Kort om dagtilbuddet:
Løvetand er en sammensat organisation, bestående af både en
almen børnehave efter dagtilbudsloven og en
specialbørnehave efter serviceloven og er beliggende på to
matrikler. Vi har opdelt organisationen i det vi kalder ”blade”
som vi har tre af i alt. Hvert blad består af to almen stuer og to
specialstuer. To blade er beliggende på samme matrikel. Så et
team forstås som to almen stuer. Løvetand er en fusioneret og
udvidet organisation, med opstart 15. august 2015. Læs mere
på: www.kolding.løvetand

Vores målsætning aktuelt:
1. Synlighed på det pædagogiske tilbud
2. Pædagogisk og kulturel fællesnævner i hele
organisationen
3. Stærk faglig profil
4. Kompetente og nærværende voksne
5. En organisation i samspil med samfundet
6. Synlighed på ledelsesfunktion

Hvad viser vores data
Vores data viser, at vi er godt på vej i vores fusionsproces. Vi scorer samlet set meget flot.

Medarbejderne giver samlet udtryk for tilfredshed for synlighed og forudsigelighed i dagligdagen og for planlægningen af
indsatser og projekter.

Gennemsnitlig score er 502 på Dagsplan og aktiviteter i institutionen.

Gennemsnitligt er scoren ikke høj på samarbejde. Gennemsnitlig score er 477. Dette underbygges med interview med grupperne,
hvor der bliver udtryk for forundring og for lidt viden om hvad og hvorfor andre grupper gør om de gør.

Medarbejderne har scoret gennemsnitligt 497 på egne kompetencer. En score der kunne ønskes højere og som giver
nysgerrighed på forklaringen.

Børnene har scoret de voksne til 518 gennemsnitligt. En score der som udgangspunkt er meget tilfredsstillende.

Forældretilfredsheden her er scoren er på 517 gennemsnitligt, hvilke er tilfredsstillede.

Scoren omkring ledelse er gennemsnitligt på 471, hvilket ikke er en speciel høj score.

Dagtilbuddets tiltag
Vi har valgt at lave nedslag på Samarbejde og på Ledelse, da vi her har den laveste score. Vi synes vores nedslag relaterer godt med vores
målsætning/ fokus for 2017. Særligt på pædagogisk og kulturel fællesnævner i hele organisationen samt synlighed på ledelsesfunktionen.
Fremadrettet ønsker vi derfor at arbejde målrettet med ledelse efter følgende strategi:
 Lederne deltager på stuemøderne og teammøderne.
 Lederne er mere aktive i forhold til sparring og dialog med den enkelte medarbejder/stue/team.
 Der skabes viden om teamet gennem artikler og emnet tages op på personalemøde.
 Dette sættes i værk for at kunne have mere ledelsesmæssigt bevågenhed og for at kunne følge op på tiltag.
Fremadrettet ønsker vi derfor at sætte fokus på at styrke samarbejder stuerne imellem ved at:

Pædagogerne er blevet stillet en fælles opgave med at arbejder med vores data ud fra en fælles stillet problemformulering.
 Der skal ligge en dagsorden til teammøderne og stuerne skal på skift skrive dilemmaer på.


Pædagogerne forventes at være opsøgende og nysgerrige og stille åbne spørgsmål til hinanden.



Øge den pædagogiske faglighed og egen tro på denne, ved deltagelse i interne og eksterne kurser.

Dette for at arbejde mod en fælles forståelse af hvad der er vigtigt. Den enkelte, stuen, teamet skal blive klar på hvad godt samarbejde
er. Det er vigtigt, at der er et fælles informationsniveau, faglig sparring, ansvarlighed og medejerskab for den samlede organisation – og
ikke mindst et børnesyn der bygger på relationer, nysgerrighed, respekt og et anerkendende og ressourcefokuseret grundsyn på
mennesker.
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Børnehaven Tusindfryd

Dagtilbuddets nøgletal
Geografi: Kolding
Institutionstype: Børnehave
Normering: 64 børn
Ansatte: 16 medarbejdere

Kontaktinfo
Tusindfryd telefon 21393308
Leder Marianne de Place 21392344
tusindfryd@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Børnehaven Tusindfryd er beliggende i et boligområde under kategorien ”ghetto område”. Vi har mange
tosprogs familier og mange børn i udsatte positioner. Pt. er der 3 etniske danske børn indskrevet i
Tusindfryd. Vi arbejder ud fra de 10 overordnede værdier i Kolding Kommunes læreplan og ud fra
læreplanstemaerne. Fysisk er vi fordelt 2 huse som er fysisk adskilte.

Hvad viser vores data
Generelt er vores børn udviklingsmæssigt ikke alderssvarende på mange områder. Vi har tidligere brugt
kompetencehjulet, som har givet samme billede.
Vores data viser, at vi især skal have fokus på drengenes trivsel, deres sprogudvikling og kommunikation.
Data viser også, at en gruppe drenge har en udadreagerende adfærd.
Derudover er der store vanskeligheder i forhold til genkendelse af tal, bogstaver og geometriske figurer hos
alle børn.
Vores forældre ligger over kommunegennemsnit i tilfredshed, og særligt drengenes forældre er meget
tilfredse.
I forhold til personalesamarbejde er der nogle udfordringer. Vi arbejder adskilt i 2 huse, men med samme
grundlag og ledelse.
Dagtilbuddets tiltag
Vi er i en afprøvnings periode, hvor det har været valgfrit, hvilke områder vores 2 teams vil arbejde med. Der
har i et team været fokus på drenge og deres muligheder for leg og relationer drengene imellem. I det andet
team arbejdes med sprog og kommunikation herunder genkendelse af tal, bogstaver og former.
Senere laves en fælles evaluering og en beslutning om, hvor vores fremadrettede fokus skal være.
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Børnehuset Søbo

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

10 vuggestuebørn
70 børnehavebørn
1 leder,
9 fastansatte pædagoger, 2 pædagoger i tidsbegrænsede
stillinger, 1 medhjælper, 2 flexjobber (medhjælper)

Dagtilbudsleder Bente Møller
79797799
beto@kolding.dk
Hjemmeside: www.disoebo.kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Vi er en institution, som er fordelt på 2 matrikler, hvor vi ligger i to små landsbysamfund, med 6 km. Imellem institutionerne. Vi
har en bus til 19 personer, som vi bruger, når vi arbejder med børnegrupper på tværs af de to afdelinger, og når vi skal på ture til
stranden, skovture, kulturelle besøg m.m. Vi arbejder for det meste i aldersopdelte grupper. Begge institutioner har en sø, som
besøges ofte. Den ene institution har også en skov tæt ved, som vi kan gå til. Vi har også to Christianiacykler, som bruges mest
om sommeren til små udflugter med de yngste børn. Det overordnede mål med arbejdet i institutionen er, i samarbejde med
forældrene, at medvirke til at skabe trivsel, udvikling og selvstændighed hos børnene. At børnene oplever gode relationer
barn/voksen og barn/barn.
Visionen er at skabe en dynamisk institution, som tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes forudsætninger og
motivation, og derved styrker barnets alsidige udvikling. Det er vigtigt for Børnehuset Søbo, at børn og forældre til stadighed er
tilfredse og har det godt med at aflevere deres barn i institutionen. For os er det til alle tider værd at stræbe efter, at børn og
forældre føler sig trygge og har tillid til personalet.
Vi arbejder ud fra vores fælles værdier som er:





Faglighed
Inkluderende fællesskaber
Nærvær
Tydelighed i troværdigt samspil

I hverdagen skal hvert enkelt barn kunne mærke at de voksne navigerer efter værdierne i Børnehuset Søbo. Helt konkret
betyder det, at;
Vi viser positive følelser, at vi kan lide barnet.
Vi justerer os efter barnet og følger barnets udspil.
Vi taler med barnet om ting, det er optaget af, og prøver at få følelserne med i samtalen.
Vi giver ros for det, barnet selv er i stand til at klare, og anerkender barnet som det er.
Vi hjælper barnet med at rette opmærksomheden et sted hen, så vi får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne.
Vi giver mening til barnets oplevelse af omverdenen, ved at beskrive det vi oplever sammen, og ved at vise følelser og
entusiasme.
Vi uddyber og giver forklaringer, når vi oplever noget sammen med barnet.
Vi hjælper barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser på en positiv måde – ved at lede barnet, vise positive
alternativer og ved at planlægge sammen.

Hvad viser vores data
Vores kortlægning viser, vi er et børnehus, hvor børn, forældre trives og kan lide at være.
Relationerne barn/voksen og barn/barn fungerer rigtig fint og det passer godt i tråd med den pædagogik vi anvender.
Der er en god sammenhæng mellem pædagogernes besvarelser og børnenes.
Kortlægningen viser, vi godt kan have mere fokus på forældredelen med bedre information om det pædagogiske arbejde og
bedre information om børnenes trivsel.

Dagtilbuddets tiltag
Vi har valgt at have fokus på forældredelen i forhold til information.

Informationerne til forældrene omkring det pædagogiske arbejde med børnene både i forhold til læreplanstemaer og
dagligdagen.

Information om det enkelte barns trivsel og udvikling.
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Børnehaven Over Vejen

Dagtilbuddets nøgletal
2017 har vi en gennemsnitsnormering på 110 børn
fordelt på to huse. Der er en leder, en souschef & en
afdelingsleder.
9 pædagoger en PAU, 4 medhjælpere og en
seniorjobber. Samt diverse vikarer

Kontaktinfo
Hanne Fallesen
30579037
hafa@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Værdier: Demokrati, Mangfoldighed og Inklusion
I samspil med forældrene, understøtter vi børns udvikling, læring og trivsel.
Vi ser udviklingen af de personlige, sociale kompetencer og sproglige kompetencer, som det centrale. Det er
styrkelsen af disse kompetencer, der er i centrum for hele vores virke.
Vi er bevidste om at give plads til barnets individuelle udvikling, og samtidig være en del af et inkluderende
fællesskab. Se mere på vores hjemmeside:
Børnehaven Over Vejen
Hvad viser vores data
Den samlede kortlægning placerer os stort set på gennemsnittet af resultaterne i hele KK, så vi har plads til
forbedringer.
Vi er blevet opmærksomme på, at vi på flere områder ikke har en valid dataindsamling. Der vil vi rigtig gerne
forbedre os.
Der var flere områder vi kunne tage fat på. Vi valgte at sætte fokus på vores sprogarbejde. Både i ledelsen og
hos medarbejderne.

Dagtilbuddets tiltag
Følgende tiltag iværksættes i forhold til ledelse:
 Plan og strategi for forbedring af sprogarbejdet.
 Plan for hvilke data, der skal indhentes hvornår.
 Plan for sprogarbejdet med det enkelte barn i den enkelte gruppe
 Definition af de ledelsesmæssige rammer for sprogarbejdet.
 Finde forskningsbaseret viden
Følgende tiltag iværksættes i forhold til og medarbejdere:
 På modul to skal teamene arbejde med problemformulering om sprogarbejde.
 Der er planlagt temauger med sprog som tema
 Vi har endnu ikke valgt kompetencepakke
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Børnehaven Regnbuen

Dagtilbuddets nøgletal
72 børn
8 pædagoger, 1 pædagogstuderende, 1 souschef og 1
frivillig

Kontaktinfo
Lars Friis
22714509
larfr@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
I Regnbuen er det et bevidst valg kun at ansætte uddannede pædagoger.
Der arbejdes lige nu på et nyt værdigrundlag.
Huset er delt i to afdelinger. Hvor førskole børnene er i den ene afdeling det sidste år inden skolestart.
Hjemmesiden: http://bhregnbuen.kolding.dk

Hvad viser vores data
Kortlægningen viser at Barn/barn relationen ligger lavt.
At personalets kompetencer og forældretilfredsheden ligger højt.
Ellers giver den et meget gennemsnitligt resultat.

Dagtilbuddets tiltag
Der skal udarbejdes nye arbejdsgange så der arbejdes mere på tværs i huset.
Der skal arbejdes med kompetencepakken om Relationer.
Så der kommer fokus på både barn/barn og voksen/barn relationer.
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Daginstitutionen Palmeallé

Dagtilbuddets nøgletal
43 børnehave børnehavebørn (Fysisk max 54)
30 vuggestuebørn
Pædagoger: 13
Medhjælpere: 4
Støttepædagog: 50 timer fordelt på 2 medarbejdere
Ressourcepædagog: 37 timer
I vinterhalvåret har vi en ekstra pædagog ansat 30 timer
om ugen.

Kontaktinfo
Daginstitutionen Palmeallé
40237071
palmealle@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Daginstitutionen Palmeallé er en integreret institution, beliggende i Koldings nordlige bydel. Vi har ca. 80%
tosprogede børn, samt familier i udsatte positioner.
Vi arbejder ud fra ”Marte Meo” – ”De Utrolige År” – samt mentaliserings teorierne.
Vi arbejder med makro – og mikroregulering.
Vi bruger filmoptagelser af børn og voksen relationen som udgangspunkt for sparring og fælles relation.

Hvad viser vores data
Der er god overensstemmelse mellem det børnene, kontaktpædagogerne og personalet svarer.
Vi har en udfordring i, at børnene scorer lavt på ”Genkendelse af tal, bogstaver og geometriske figurer”.
På ”Kommunikation og sprog” scorer børnene også lavt, specielt drengene.
Data viser også, at vi med fordel kan se på børnenes internaliserede adfærd.

Dagtilbuddets tiltag
På baggrund af data, har vi i Palmeallé valgt at have fokus på sprog.
Vi vil fortsat have fokus på sproget i den daglige pædagogik, hvor vi fortsat vil arbejde med børnene i mindre
grupper, sætte ord på handlinger, begreber, farver, følelser m.v.
Da forskning viser, at sproget udvikles bedre i naturen, specielt i institutioner hvor en del børn er i udsatte
positioner, har vi valgt, at vores pædagogiske arbejde i naturen skal prioriteres højere.
Kompetencepakke: Vi vil tage udgangspunkt i «Betydningen af kvalitet i dagtilbud» af Ratib Lekhal, Henrik
Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser og May Britt Drugli. og «Betydning af voksen – barn
kommunikation» af Ole Henrik Hansen. Vi inddrager forskningsbaserede artikler, som forberedelse til møder.
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Strandhuse Børnehave

Dagtilbuddets nøgletal
Normeret til 8 specialbørn og 86 børn i
almengrupperne. Max 115 børn.
11 pædagoger fra 20-35 t. pr. uge 5
pædagogmedhjælpere med ml. 28-32 t. pr. uge
1 studerende i løn/1 studerende u. løn

Kontaktinfo
Jytte Buch Petersen
23260980
jbup@kolding.dk og strandhuse@kolding.dk
http://bhstrandhuse.kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Et grønt "smørhul", som dagligt udfordrer sanser, motorik og fantasi. Dyrehold af kaniner, geder og høns.
Anerkendelse; atmosfære; tryghed gennem tilhørsforhold ml. faste voksne og børn; kendt struktur på
hverdagen; selvstændighed, fællesskabets rammer for respekt og tolerance; indflydelse, og inddragelse;
ekstra skarphed på inklusion og arbejdet med børnefællesskaber på tværs. Med i "Idræt på tværs" og i
"Børnerytmer på tværs".
Hvad viser vores data
Generelt ligger vi i midterfeltet – lidt over og lidt under. Personalet oplever stærke børn, der viser
interesse for deres børnehaveliv.
Arbejdspunkter:
Børneprofil: Kompetence aktiviteter, genkendelse af figurer – og så scorer pigerne os lavere end
drengene i trivsel.
Kontaktpædagog: Børns reaktioner eksternaliseret/internaliseret
Forældre: Aktiviteter, information.
Personale: Samarbejde på tværs af huset omkring børnene
Data viser, at vi generelt mangler en stærkt fælles platform, hvorfra et stort hus agerer ud fra.
Dagtilbuddets tiltag
Det pædagogiske personale og ledelsen har lige gennemført modul 2. Vi er stadig i årsag og
sammenhængsfasen ift. vores data.
Her i øvefasen arbejder personalet med mødet ml. forældre og os specielt, når børn hentes om
eftermiddagen.
Ledelsesmæssigt arbejder vi med:
Fælles opgave forståelse
Overordnede debatter – læring, aktiviteter etc.
Systematik (mål, analyse, tiltag, aktivitet, refleksion, opfølgning)
Metodedyrkelse
Kompetencepakker er vi ikke kommet til p.t.

75

Kvalitet i dagtilbud - Hvordan

Sdr. Bjert Menighedsbørnehave

Dagtilbuddets nøgletal
Vi er selvejende.
Vi er normeret til 40 børn.
Vi er 7 ansatte.

Kontaktinfo
Lone Hasenfuss
75572328 – 79791585.
lloh@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Vi er en selvejende børnehave med driftsoverenskomst med Kolding Kommune.
Børnehaven har eksisteret i 48 år.
Vi henviser til den pædagogiske ramme som er at finde på børnehavens hjemmeside.
www.bhsdrbjert.kolding.dk

Hvad viser vores data
Data giver anledning til, at se vi ser nærmere på disse områder:
I hvor høj grad personalet samarbejder om indhold og metoder i det pædagogiske arbejde.
Og i hvor høj grad personalet har det fælles forpligtende ansvar i forhold til alle børn i børnehaven.
Børnebesvarelserne fortæller os, at børnene lever deres eget liv, hvor de voksne ikke er så vigtige for dem.

Dagtilbuddets tiltag
Vi har endnu ikke valgt en bestemt kompetencepakke ud.
Vi har fokus på, at vi går mere i dybden ned i data. På nuværende tidspunkt, har vi mange spørgsmål, som
skal afklares og målrettes handlinger fra os – således at vi gør det vi siger, vi gør.
Vi vil i fællesskab debattere de værdier, der ligger til grund for vores valg, med afsæt i et barneperspektiv og
et voksen perspektiv.
Hvad har børnegruppen brug for, og hvordan vil vi arbejde hermed?
Etablere nye læringsmiljøer/kompetencemiljøer - børnegrupper på tværs af huset.
Vores fokus vil være, at arbejde målrettet på at blive et fælles professionelt læringsteam, omkring den
samlede børnegruppe i børnehaven.
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Midtbyens Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal
Institutionsleder Linda Garsdal Fredensborg,
Souschef Hanne og Koudal Jensen,
Afdelingsleder Tove Riishede Brødsgaard.
40 vuggestuebørn 95 børnehavebørn og deres
forældre.

Kontaktinfo
Linda Garsdal Fredensborg
79797723/30536405
lifr@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Midtbyens Børnehus er en integreret daginstitution som blev opført i 2013 og stod indflytnings klar den 1.
februar 2014. Før det, lå vi på 2 matrikler i hver sin gade og fusionerede i 2007
Vi har 4 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper
Vi ligger i en skøn oase midt i byen og har let adgang til byens faciliteter, såsom Legeparken, Nicolai for børn,
biblioteket m.m.
Vi har kort afstand til bus og dermed ture til skov og strand.
Vores institution afspejler livet som det er, og som vi ser det: Fuld af nuancer og plads til forskellighed. Der
er plads til både sjov og alvor, ro og fordybelse og plads til at tumle og være højtrøstede.
Her er rige muligheder for at være undersøgende, eksperimenterende og udforskende.
Vi arbejder med en anerkendende tilgang.
http://bhmidtbyen.kolding.dk

Hvad viser vores data
Kortlægningen ser generel rigtig flot ud på børnenes data. Selve trivselsdelen synes vi, når vi dykker ned i
materialet, ser ud som om vi har en udfordring i, at vi har børn som føler sig drillet.
Data viser, at ledelsesdelen og personalets muligheder for kompetence udvikling er et nedslag værd.
Dagtilbuddets tiltag
Vi har valgt at arbejde med 2 nedslag.
Vi vil holde fast i vores nedslag på børnenes trivsel, dog med ændringen i fokus, til hvad kan vi gøre for at
holde det høje niveau?
Vi ønsker en fælles faglig tilgang til arbejdet med børnenes trivsel i institutionen.
Vi har p.t. ikke valgt nogen kompetencepakke.
Vedr. Ledelsesdelen er vi i processen på vej til at finde fodfæste i et nyt ledelsesgrundlag, da vi
pr. 1.maj 2017 får en ændring i ledelsen, som betyder at vi går fra 3 til 2 ledelses personer, dette
arbejde bliver nedslag nr. 2 i LSP-arbejdet.
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Børnehaven Sønderled

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Antal børn: 71 børn, heraf 14 småbørn (2 årige)
Antal medarbejdere:
6 Pædagoger/1 pæd ass, 1 medhj, souschef og leder

Tina Bojsen Petersen
79 79 15 04/30 46 60 62
tibp@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Målsætning:
Børnene skal opleve et trygt og inkluderende læringsmiljø i børnehaven. Det er vores ambition, at alle børn, når de
forlader Sønderled, har en godt og solidt fundament, som færdigheder er bygget op omkring og som der kan
bygges videre på.
Om institutionen:
Børnehaven Sønderled er en institution hvor vi arbejder anerkendende og inkluderende. KRAP er vores
pædagogiske fundament og stillads og vi har i 3,5 år arbejdet med, at implementere bl.a. KRAP i vores hverdag,
både ift. børn, forældre og personalet.
I 2016 har vi videreudviklet vores pædagogik ved i højere grad, at implementere anerkendende relationer, efter et
aktions lærings forløb med Niels Elkjær Krogh. Vi har derudover også implementeret dele af hjernesmart
pædagogik, hvor vi synes det gav mening, mest ift. regulering af nervesystemet.
Vi arbejder altid ud fra ”det personlige hus”, arbejder os nedefra og op, med stor fokus på at skabe så solidt et
fundament for børnenes, for der på at bygge videre.
Hjemmesiden: http://bhsoenderled.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=241933
Pædagogisk grundlag: http://bhsoenderled.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=503951

Hvad viser vores data
Vi har ud fra vores data udvalgt 2 områder vi vil arbejde med, for at sikre større trivsel blandt børnene. Vi har valgt
at arbejde med 2 af børnenes besvarelser.
1. Nogle børn oplever at de voksne skælder ud
2. Nogle børn oplever at blive talt til i et grimt sprog

Dagtilbuddets tiltag
Vi er i gang med processen og arbejder lige nu med modul 3, så vi kan endnu ikke besvare dette.
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Daginstitutionen Skovbrynet

Dagtilbuddets nøgletal
48 børnehavebørn
24 vuggestuebørn
15 pædagogisk personale

Kontaktinfo
Konstitueret leder
Janne Gamborg Paaske
21997790
jaga@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
www.diskovbrynet.kolding.dk
Daginstitutionen Skovbrynet er en integreret institution. Vi er beliggende nær Kolding midtby og modtager
børn fra store dele af Kolding.
Vi er et hus som er præget af traditioner og fornyelse. På det seneste har vi været optaget af inklusion og
implementering af metoder i dette arbejde. Herudover har vi haft fokus på hverdagspædagogik.

Hvad viser vores data
Data fra T1 afspejler Skovbrynet meget godt.
Vi har fokus på at styrke personalets samarbejde om kompetencegivende aktiviteter.
Børnehave og vuggestue har forskellige fokus områder inden for dette.

Dagtilbuddets tiltag
Det pædagogiske personale og ledelsen har gennemført modul 2.
Vi har haft en meget positiv oplevelse af dette arbejde og ser frem til at gennemføre modul 3.
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Daginstitutionen Petersbjerggård

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

40 Vuggestuebørn
58 Børnehavebørn
22 pædagogisk personale

Jane Bødskov Petersen ell. Anne Sofie G. Olesen
79 79 15 66
petersbjerggaard@kolding.dk

Kort om dagtilbuddet
Vi henviser til vores virksomhedsplan og læreplaner på hjemmesiden.
http://dipetersbjerggaard.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=249628

Hvad viser vores data
Vi ser et mønster i forhold til data som generelt ligger under gennemsnit. Særligt personalets egne
besvarelser, samt genkendelse af tal/bogstaver og kompetenceaktiviteter ligger under gennemsnit.
Desuden ser vi en manglende sammenhæng mellem børnenes besvarelser og kompetencepædagogernes
besvarelser.

Dagtilbuddets tiltag
Vi påtænker at arbejde med vores profesionelle læringsfællesskaber, samt områderne under punktet ledelse,
da vi mener at dette vil have en positiv indvirkning generelt, men i særlig grad under personalebesvarelser
samt på kompetenceaktiviteter.
Vi ønsker at arbejde med vores målsætninger, vores beskrivelser her af og vores handlinger herudfra.
Derudover kigger vi på vores fysiske rammer, for at se hvorledes de kan understøtte vores kommende
udviklingsproces.
Vi er endnu ikke kommet til arbejdet med kompetencepakkerne
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Nordfyns Kommune

Kommunens nøgletal
Børn: 779 / kommunale institutioner
108 / private tilbud

Kontaktinfo
Sanne Clausen
Mobil: 30411669
Mail: scl@nordfynskommune.dk

Børnehuse: 17 kommunale børnehuse, 1
puljeinstitution, 3 private børnehaver – inddelt i 6
distrikter

Kort om kommunens dagtilbudsområde
I Nordfyns Kommune vil vi sammen med familierne understøtte børns læring og trivsel – dagtilbud i Nordfyns
Kommune skaber læringsmiljøer, der giver børnene lyst til at lege og lære.
Børn skal opleve sig ligeværdige og respekterede i forpligtende fællesskaber og have mulighed for at
optimalt såvel fagligt som socialt. Se evt. Nordfyns Kommunes Politik for børn og unge her:
https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Skole-og-dagtilbud/Politik-og-strategi

Hvad viser vores data
Den første kortlægning / T1 viser, at Nordfyns Kommune samlet set placerer sig på gennemsnit eller lidt
over gennemsnit i forhold til de øvrige deltagende kommuner. Når man kigger lidt ind i resultaterne fra
kortlægningen på f.eks. børns oplevelse af trivsel, relationer barn-barn og barn-voksen samt
kompetenceaktiviteter, ligger vores dagtilbud under gennemsnit - der ses dog forskelle mellem de enkelte
børnehuse i kortlægningen.

Fælles kommunale tiltag
Ud fra Læringsrapport 2015 og drøftelser med dagtilbudsledere på baggrund heraf, har vi i Nordfyns
Kommune valgt at alle dagtilbud i kommunen arbejder med kompetencepakkerne ”Kvalitet i dagtilbud” og
”Barn-voksen kommunikation og relation”
Vi tager udgangspunkt i kompetencepakkernes moduler, hvor vi arbejder med at højne den pædagogiske
kvalitet i kommunens dagtilbud – at tilbyde læringsmiljøer, hvor medarbejderne sikrer børns trivsel og
læring i et miljø, der er præget af nærvær og givende relationer.
I samarbejde mellem dagtilbudsledere og forvaltningen arbejdes der med processer, der styrker
ledernes kompetencer til at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling.
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Distrikt Særslev-Hårslev

Distriktets nøgletal
Vi er i distriktet en del af en landsbyordning som
på dagtilbudsdelen dækker over 2 børnehuse og
10 dagplejere.
Vi er 1 pæd. Afdelingsleder, 1 pæd. Leder, og 1
pæd. Team leder.

Kontaktinfo
Pæd afd leder: Rie Storm
29 63 52 04
rie@nordfynskommune.dk

Kort om distriktets dagtilbudsområde
Dagtilbuddet er en del af en landsbyordning. Landsbyordningens målsætning er: ”Det bedste sted at
være – det bedste sted at lære”. Vi arbejder målrettet mod at udvikle det enkelte barns engagement,
motivation og indre drivkraft. Dette gør vi i et miljø, hvor vi vægter trivsel og læring i et forpligtende
samarbejde med hjemmet.
www.shskolen.dk

Hvad viser vores data
I dataprofilerne scorer motorik lavt i begge børnehuse. Man har derfor været undersøgende på om
læringsmiljøet, det intentionelle miljø, er godt nok i praksis, her i forhold til motorik. Tilbydes børn et
udviklende nok miljø, både i forhold til selvhjulpenhed men også i forhold til fin- og grovmotorisk fokus
og udfoldelse. Leder pædagogerne læringsmiljøet omkring motorik? Lader de børnene være
selvhjulpne? Er indretningen så det er nemt for børnene at være selvhjulpne? Bliver børnene guidet i
det motoriske felt?
Er de varme interaktioner, følelsen af nærvær, interesse, nysgerrighed og delte hensigter i interaktionen
barn-voksen til stede? At have øjne på alle børns forskellige zoner for nærmeste udvikling i
interaktionen?

Fælles tiltag i distriktet
Vi har valgt, at 1 pædagog skal på motorik kursus, som uddanner hende i, at foretage en vurdering af
barnets motoriske udvikling ved 4 års alderen. Pædagogen vil skulle dække begge børnehuse ved denne
undersøgelse. Personalet skal gøre sig nysgerrig på motorik i hverdagen i forhold til selvhjulpenhed,
aktiviteter og indretning sammen med ledelsen.
Man har indkøbt sanse og motorik redskaber til børnehusene, som bruges af børnene både ved
strukturerede aktiviteter og ved fri leg.
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Børnehuset Særslev

Børnehusets nøgletal

Kontaktinfo

Børn: ca. 48 børn

Britta Stenderup Lund
29 74 52 78
britts@nordfynskommune.dk

Personale: 3 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere

Kort om børnehuset
”Det bedste sted at være – det bedste sted at lære”
Vi arbejder målrettet mod at udvikle det enkelte barns engagement, motivation og indre drivkraft. Dette
gør vi i et miljø, hvor vi vægter trivsel og læring i et forpligtende samarbejde med hjemmet.

Hvad viser vores data
Vi har valgt at arbejde med kommunikation i forældrebesvarelsen, da den kommer dårligt ud i T1.
Ud fra det feedback der kom ved 1. dialogsamtale, hvor der blev gjort opmærksom på, at man i
Børnehuset Særslev skulle gøre sig nysgerrig på relationen barn-barn imellem og barn-voksen, har man
I børnehuset haft emneuge med afsæt i læreplanstemaet: alsidig personlig udvikling.
Vi har ud fra dette valgt at arbejde med datagrundlaget: Ved aflevering og afhentning, hvor udsagnet lyder:
Personalet giver sig tid til at aflevere børn til forældre ved afhentning om eftermiddagen, da den i
Børnehuset Hårslev får et gennemsnit på 2,86.
Vi har i datagrundlagt arbejdet med tallene fra børnenes besvarelse hvor børnene i spørgsmålet: Jeg
bliver aldrig drillet i børnehaven, svarer 6 børn enig og 11 børn lidt enig. Kun 3 børn er lidt uenig og 1 barn
uenig. Dette giver et gennemsnit på 3,05.
Vi arbejder målrettet mod at udvikle det enkelte barns engagement, motivation og indre drivkraft.
Dette gør vi i et miljø, hvor vi vægter trivsel og læring i et forpligtende samarbejde med hjemmet. Ud
fra børnenes svar er deres trivsel barn-barn imellem ikke i top.

Børnehusets tiltag
Vi har i børnehuset arbejdet med læreplanstemaet: Barnets alsidige udvikling i 14 dage, for at sætte
fokus på børnenes relationer barn-barn imellem. Her en beskrivelse af hvad de 4-5 årige arbejdede med,
da det også er dem der har svaret på T1.

-

Hvert enkelt barn lavede en planche om sin familie med billeder og små tekster tilbillederne
Børnene blev delt op i små grupper hvor de talte om hvad det enkelte barn er god til og evt. er
udfordret af. Dette for at skabe en selvindsigt om hvem de hver især er: Hvem er jeg? Hvad er jeg
god til? Hvad ser jeg hos de andre?
Plancherne blev præsenteret ved en fernisering for forældrene. Ferniseringen blev åbnet af
viceskolelederen, som kom og klippede den røde snor over inden ferniseringen blev åbnet. Til
ferniseringen deltog de kommende førskolelærere.
Plancherne fulgte med førskole børnene med i førskole, hvor de hænger i førskolelokalet.
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Børnehuset Hårslev

Børnehusets nøgletal
18 børn

Kontaktinfo
Bo T. Jensen

Bevilget minimumsnormering beregnet ud fra 30
børn: 2 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere

24 60 22 99
btj@nordfynskommune.dk

Kort om børnehuset
Dagtilbuddet er en del af en landsbyordning. Landsbyordningens målsætning er: ”Det bedste sted at
være – det bedste sted at lære”. Vi arbejder målrettet mod at udvikle det enkelte barns engagement,
motivation og indre drivkraft. Dette gør vi i et miljø, hvor vi vægter trivsel og læring i et forpligtende
samarbejde med hjemmet.
Hvad viser vores data
Vi har ud fra dette valgt at arbejde med datagrundlaget: Ved aflevering og afhentning, hvor udsagnet
lyder: Personalet giver sig tid til at aflevere børn til forældre ved afhentning om eftermiddagen, da den
i Børnehuset Hårslev får et gennemsnit på 2,86.

Børnehusets tiltag
- At skabe et overblik over de praktiske opgaver som skal være ordnet inden et givet tidspunkt.
Derefter en organisering efter hvem der tager hvilke opgaver. Det kræver at vi som ledelse tør stille
skarpe spørgsmål til vaner i huset, og turde skære ned på uhensigtsmæssig brug af tid.
- Navneliste med børnenes navne med kommentarfelt til overlevering personalerne imellem, når
man går hjem. Der kræver som ledelse at man præsenterer dette nye tiltag, følger op på brugen af
skemaet, og aftaler en evaluering efter en måneds brug.
- Personale skal skabe øjenkontakt med forældre ved afhentning og sige hej.
- Personalet skal gøre sig nysgerrig på, hvem der ikke er kontakt med af forældre og gøre en indsats i
at få skabt kontakten i hverdagen. Det kræver at man som ledelse følger op på dette og går foran med
det gode eksempel.
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Distrikt Bogense

Distriktets nøgletal
75 bh børn, 53 0 til 3 år Incl, dagplejen
Ansatte. 10 dag.pl. 8 pæd. 4 mhj, 2 distrikt. Pæd,
1 distrikt. Leder.

Kontaktinfo
Mette Hjorth
Tlf. 23823911
Mail.mehj@nordfynskommune.dk

Puljeinstitution Dragen, 7 vuggestue, 18 bh. 4
Pæd. 2 mhj.

Kort om distriktets dagtilbudsområde
Distrikt Bogense er specielt, da der kun er et kommunalt børnehus, Skoven, samt den kommunale
dagpleje. Derudover er der to private børnehuse og en puljeinstitution, Dragen. Distriktets to
distriktspædagoger servicerer alle børnehuse og den kommunale dagpleje. Dragen har et vist
samarbejde med distriktet.
Vores målsætning er, at der skal være et tæt samarbejde mellem dagpleje, børnehus og skole så det
kommunale tilbud bliver det naturlige valg.

Hvad viser vores data
Både Dragen og Børnehuset Skovens data viser at der er behov for at arbejde med Barn/voksen relation.
Derudover har Børnehuset Skoven også fokus på:
- Barnets trivsel
- Kompetence aktiviteter
- Samarbejdet om børnene

Fælles tiltag i distriktet
Børnehuset Skoven har et samarbejde med dagplejen om ”tidlig indsats – den gode start”, et tiltag vi er godt i
gang med.
De kommunale børnetilbud i Distrikt Bogense er påbegyndt et samarbejde om at ”Det kommunale valg er et
naturligt valg” hvor overgange og samarbejde er i højsædet.
Derudover henviser jeg til beskrivelserne af Børnehuset Skoven og Dragen.
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Børnehuset Skoven

Børnehusets nøgletal

Kontaktinfo

75 børnehavebørn – 17 vuggestuebørn

Mette Hjorth
23823911
mehj@nordfynskommune.dk

8 pædagoger, 4 pædagog medhjælper
2 distriktspædagoger, 1 distriktsleder

Kort om børnehuset
Børnehuset Skoven er det eneste kommunale børnehus i distriktet, det betyder at vi, som udgangspunkt få
alle flygtninge børn og børn hvor der skal ydes en særlig indsats.
Vi er ved at opbygge et tæt samarbejde med dagplejen, der også er en del af vores distrikt og med den
kommunale skole, for at; De kommunale dagtilbud skal være et naturligt valg, hvor overgange og
samarbejde om børnene er i højsædet.

Hvad viser vores data
Vores udfordringer er: Børn- voksen relation Børns trivsel
Kompetenceaktiviteter Samarbejde om børnene

Børnehusets tiltag
Vi har taget udgangs punkt i Børn-voksen relationer og børns trivsel. Vi har været nysgerrige på hvad det
er børnene mener, når de ikke synes der er en god barn–voksen relation. Derfor har vi været
undersøgende og eksperimenterende i vores pædagogiske praksis. Vi har læst, brugt vores
resursepædagoger til at få evidens for de tiltag som vi sætter i gang. Vi har arbejdet med relationsskemaer,
iagttagelser, små grupper, grupper på tværs. Vi øver os i at sætte målbare mål. Vi har haft fokus på, hvad
det vil sige at «være i børnehøjde» samt på at være nærværende og ikke bare til stede.
Vi har en særlig opmærksomhed på vores læringsmiljø og tilgængeligheden af materialer. Hvordan
kan vi forbedre det til gavn for alle?
Pt. har vi et fællesprojekt med dagplejen, med titlen; Tidlig indsats - den gode start, der er startet på
baggrund af dataindsamlingen.
Valg af kompetencepakkerne: Det er blevet besluttet, at alle dagtilbud i Nordfyns Kommune starter med
«Kvalitet i Dagtilbud»
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Børnehuset Dragen

Børnehusets nøgletal
7 Vuggestuebørn
18 børnehavebørn
4 pædagoger

Kontaktinfo
Lisbeth Poulsen
64441680
dragen@postkasse.net

2 medhjælpere

Kort om børnehuset
Børnehuset Dragen er en puljeinstitution. Vi er beliggende på landet, hvor vi har vores egen skov med
naturlegeplads. Vi arbejder målrettet og struktureret med læreplanstemaerne, hvor børnene mødes
to gange om ugen og laver aktiviteter med udgangspunkt i at udfordre dem på nærmeste
udviklingszone. Hos os hænger leg og læring sammen og vi har fokus på at skabe udvikling og trivsel
gennem vores aktiviteter. Nøgleordene i vores daglige arbejde er respekt, rummelighed og omsorg.

Hvad viser vores data
Vores kortlægning viser, at vi er et børnehus hvor børn, forældre trives og kan lide at være.
Børnenes kortlægning viser dog, at der er udfordringer på børn/voksenrelationen, hvorfor vi har
valgt at arbejde med dette.

Børnehusets tiltag
Med udgangspunkt i E-læringsforløbet har vi haft fokus på relationen mellem børn og voksne. Vi har
kikket på udsagnene og kan se, at nogle få børn føler, de ofte får skæld ud. Vi arbejder med løsninger
på denne udfordring og diskuterer løbende vores værdier. Vi læser litteratur og sparrer med vores
distriktspædagog omkring dette emne. Vi tænker, at det er en proces, som vi skal holde i gang og
løbende vende tilbage til.
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Distrikt Havrehed

Distriktets nøgletal

Kontaktinfo

Antal børn: 126
børnehavebørn samt 29
vuggestuebørn
Antal medarbejdere: 32

Dagtilbudsleder Gitte Helga Kristensen/Pædagogisk
Afdelingsleder Maria Argiris
ghk@nordfynskommune.dk
mcsa@nordfynskommune.dk
22938141/23823804

Kort om distriktets dagtilbudsområde
Vi har et stærkt fokus på fælles rød tråd i pædagogik, tiltag og overleveringen af børn mellem
institutionerne i vores distrikt. Vi arbejder med arbejdsgrupper nedsat på tværs af ledelserne og
medarbejderne, og en fælles ordentlighedsværdi i højsædet.

Hvad viser vores data
Vores fælles data viste udfordringer ift. børnenes oplevelse af medinddragelse/selvbestemmelse i
hverdagen samt opfattelsen af, om alle børn oplever at have venner i dagtilbuddene.
Desuden har vores data også gjort os opmærksomme på vores bevidsthed om at formidle til børn og
forældre, hvilken læring der ligger til grund for vores daglige aktiviteter.

Fælles tiltag i distriktet
Vi vil arbejde med planlægning og børnemedindragelse/selvbestemmelse.
Børnenes medbestemmelse og selvbestemmelse, også kaldet børnenes demokratiske dannelse, skal der
arbejdes med løbende med. Vi har bl.a. lavet et fælles tema om børnemedinddragelse i alle distrikt
Havreheds daginstitutioner.
På ledelsesplan er det bestemt, at vi alle skal lave 14 dages planlægning af en aktivitetskalender. Disse
aktivitetskalendere skal være tilgængelige på børneintra for alle forældre og personaler. Mindst 1 aktivitet
ugentligt skal fremadrettet være børnebestemt. På sigt er det meningen, at dette skal blive til 2 aktiviteter
ugentlig. Derudover skal pædagoger og pædagogmedhjælpere arbejde med børnemedinddragelse i
hverdagen, der hvor det giver mening.
Aktiviteter i aktivitetskalenderen skal altid begrundes med et par linier. Det skal benævnes, hvilke
pædagogiske tanker, der ligger bag aktiviteten, og evt. hvilke/hvilken teoretikere/teori man ligger til grund
for denne aktivitet. Vi lægger op til, at man ude i institutioner arbejder med spørgsmålene: "Hvad er en god
ven" og "Hvad er en god voksen"? Dette kunne evt. være en tegneaktivitet eller andet.
Vi lægger også op til, at man ude i daginstitutionerne kan søge på EVA, for at se om der er brugbar
inspiration til arbejdet med børnenes med- og selvbestemmelse dér.
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Børnehuset Kernen

Børnehusets nøgletal
Børnehuset Kernen er normeret til 24
vuggestuebørn og 67 børnehavebørn.
Der er 3 fastansatte pr. gruppe (30-37 timer pr.
uge). Herudover er der ansat en ”seniorjobber”,
2 distriktspædagoger, 2 gæstedagplejere i
Gæstehuset, 2 ledere. 1 pædagogisk

Kontaktinfo
Gitte Kristensen
64827930/22938141
ghk@nordfynskommune.dk

Kort om børnehuset
Børnehuset Kernen er beliggende i et ressourcestærkt område i Nordfyns Kommune.
Vi vægter høj faglighed gennem løbende kompetenceudvikling, åbenhed og dialog i
forældresamarbejdet, samarbejde i lokalområdet og nærvær i det pædagogfaglige arbejde.
Se i øvrigt Børnehusets hjemmeside på BørneIntra.

Hvad viser vores data
Vores data viste: Alle børn beskriver, at de har venner og godt kan lide at gå i
børnehave. Men, børn oplever også at blive talt grimt til.
Derudover kan vi blive bedre til sprogarbejdet, gennem højtlæsning og mere bevidst brug af bøger.

Børnehusets tiltag
Vi har valgt at gå på opdagelse i hvornår dette forekommer? Hvornår dette opleves? (at blive talt
grimt til) Samt at opspore hvad det rent faktisk er, der bliver sagt?
Vores fokus er på barn/barn relationer, social og demokratisk udvikling - og barn/voksen relationer,
deltagelse og guidning i leg, som rollemodeller m.m.
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Børnehuset Adamsminde

Børnehusets nøgletal
Børn 2,10-6 år: 45

Franklin Snijders

Medarbejder: 6

65 96 43 25

(2 x 37 timer, 3 x 32 timer, 1 x 27 timer)

fras@nordfynskommune.dk

Kort om børnehuset
https://nordfyns.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.2

Hvad viser vores data
Data viser at vi har en udfordring i barn – voksen kommunikation.

Børnehusets tiltag
Vi har valgt at arbejde med kvalitet i dagtilbud og betydning af barn-voksen kommunikation med
baggrund i vores data, som indikerer, at vi kan og skal løfte kvaliteten.
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Børnehuset Veflinge

Børnehusets nøgletal
Børnehuset Veflinge er normeret til 44 børn, pt.
38 børn
Ansatte: 4 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere,
1 daglig leder

Kontaktinfo
Anette Lægaard Sørensen
tlf. 20 51 72 44
als@nordfynskommune.dk

Kort om børnehuset
Børnehuset Veflinge er i landsbyordning Havrehedskolen, som består af 2 afdelinger og et Børnehus.
Børnehuset vægter relationsarbejdet i større og mindre børnegrupper. Der arbejdes med hvordan
man er sammen i disse børnegrupper og at alle skal føle sig tilpas i den enkelte børnegruppe.
Børnehuset arbejder ud fra Marte Meo principperne. Den voksne er bevidst om, at se det enkelte barn
og arbejde med barnets udvikling af dets indre styring og selvværd.

Hvad viser vores data
I vores arbejde har vi taget udgangspunkt i følgende punkter fra kortlægningen:
- Sproget/sprogbrug blandt børnene; der er børn der oplever at blive talt grimt til af andre børn.
- Venskaber; der er børn der føler sig drillet og børn der ikke oplever de har en bedsteven.
- Selvværd; barnet opfattelse af sig selv, barnets egen rolle i børnegrupperne
- Kontakten/relationerne mellem børn og voksne
Børnehusets tiltag
Gennem drøftelse i personalegruppen er vi kommet frem til følgende tiltag:
-

Vi voksne italesætter at have flere venner og forskellige venner, hvad det vil sige og indebære, at
være venner.
Arbejde med materialet ”fri for mobberi”
Vi arbejder med børn og voksnes tolerance. At voksne skal se bag om det ”grimme” sprog og
være bevidst om, om barnet fjoller for at skabe kontakt eller afprøver humor.
Vi arbejder med, at børnene skal have medbestemmelse af aktiviteter og føle sig medinddraget i
beslutninger der bliver taget i deres hverdag
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Distrikt Kystskolen dagpleje og børnehuse

Børnehuset Sporvognen

Børnehuset Dalskovreden

Børnehuset Sneglen

Distriktets nøgletal
9 dagplejer x 4 børn

Kontaktinfo
Pædagogisk afdelingsleder

Gæstehus i distrikt Sletten.

Annelise Nielsen

3 Børnehuse – Sneglen – Dalskovreden –
Sporvognen

Tlf. 64 82 79 36
Ani@nordfynskommune.dk

Alle med en minimumsnormering på 30 børn.

Kort om distriktets dagtilbudsområde
Børnehusene i distrikt Kystskolen er landsbyordninger under skolen. De er placeret med stor fysisk
afstand, men arbejder tæt sammen med de forudsætninger de har.
Et af børnehusene er certificeret som DGI børnehave, et er placeret på afdelingsskolen, to af husene er
nedlagte skoler med store fysiske rammer.
Der er ledelse på alle 3 børnehuse, i form af teamleder.

Hvad viser vores data
Kortlægningen viser at vi skal have fokus på barn – voksen og barn – barn relation.
Vi kan se en forskel i børnehusene i forhold til opmærksomhed på Genkendelse af tal, bogstaver og
geometriske figurer og Trivsel, dette vil vi have øget opmærksomhed på så begge områder bliver
tilgodeset ligeværdigt i alle børnehuse.

Fælles tiltag i distriktet
Nordfyns Kommunes fælles tiltag omkring kompetencepakke omkring - Kvalitet og senere
Relationer.
Sideløbende arbejdes der med
- Sprog – udviklingen, sproget som kommunikation i udtryksformer og samvær, sprogets betydning
for barnets selvværd (konflikter – mobning – tryghed).
- Tidlig indsats ogoverleveringer
- I de 3 børnehuses storbørnsgrupper arbejdes der ugentlig med Dragen, som er et børneprogram,
hvor de sociale og følelsesmæssige kompetencer styrkes.
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Børnehuset Dalskovreden

Børnehusets nøgletal
Normering til 30 børn p.t. har vi 27.
Pædagog 37
Pædagog 37
Medhjælper 37
Medhjælper 35

Kontaktinfo
Landsbyordningen Kystskolen
Afdeling Dalskovreden
Dalene 42, Roerslev, 5450 Otterup
Tlf.nr.: 64871010

Kort om børnehuset
Dalskovreden er ikke en selvstændig enhed, men del af landsbyordningen Kystskolen. Vi har
endnu ikke i den nye struktur fået færdiggjort vores mål og visioner. Er undervejs.
Vi har ikke nogen hjemme side at linke til, kun den gamle:
https://nordfyns.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.4

Hvad viser vores data
I kortlægningen kan vi se, at den øgede opmærksomhed vi har haft på trivsel i den pågældende
gruppe, har taget fokus fra eks. Læring om geometriske figurer. Dette vil der være øget
opmærksomhed på fremadrettet.
Kontaktpæd. svar viser at der har været stor fokus på barnets sociale færdigheder – det matcher
meget fint den børnegruppe der var på det pågældende tidspunkt.
Der ses en stor tilfredshed fra forældrene på alle område.
Vi skal fremadrettet arbejde med kommunikation og relationer.

Børnehusets tiltag
Nordfyns Kommune har valgt, at vi starter med at arbejde med kompetencepakken "Kvalitet", så vi
er gået i gang med at arbejde med de første to moduler.
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Sporvognen

Børnehusets nøgletal
25 børn og 3 pædagoger på 37 t, 30 t og 14 t. 2
medhjælpere på 25 t og 28t.

Kontaktinfo
Sporvognen
30432857
Meror@nordfynskommune.dk

Kort om børnehuset
Vi er en lille børnehave placeret i et lille lokalsamfund med stort opland. Vi er beliggende i
forlængelse af en skole. Vi er en del af en landsbyordning.
Vores daglige arbejde er planlagt ud fra læreplaner, fælles temaer og med fokus på det enkelte barns
udvikling og behov.

Hvad viser vores data
At vi vil arbejde med nærvær for at styrke det enkeltes barns trivsel. Herved skal der være pædagogisk
fokus på kvalitet på barn/voksen relation, der gerne skulle smitte af på barn/barn relationen.

Børnehusets tiltag
Vi vil i det pædagogiske arbejde sætte fokus på at skabe tid og ro til fordybelse, for såvel børn som
voksen ud fra en pædagogisk planlægning, der tager udgangspunkt i barnets behov og læreplaner.
Vi har fokus på strukturering og organisering af vores hverdag.
Vi arbejder med vores indretning, for at skabe bedre muligheder for bedre vilkår til fordybelse.
Vi forholder os til vores kerneopgaver og tager stilling til hvordan vores opgaver prioriteres.
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Børnehuset Sneglen

Børnehusets nøgletal
Børnenormering på 30 børn

Kontaktinfo

Personale: teamleder, 2 pædagoger og 2
pædagogisk medhjælper.

Tlf. 64 82 78 30

Børnehuset Sneglen
mbje@nordfynskommune.dk

Kort om børnehuset
Børnehuset Sneglen er en landsbyordning under Kystskolen. Børnehuset er beliggende på en nedlagt
skole, og har store fysiske rammer såvel ude som inde.
Sneglen er certificeret som DGI børnehave.

Hvad viser vores data
Kortlægningen viser at vi skal have fokus på barn – voksen og barn – barn relation.

Børnehusets tiltag
Nordfyns Kommunes fælles tiltag omkring kompetencepakke omkring - Kvalitet og senere
Relationer.
Sideløbende arbejdes der med

- Sprog – udviklingen, sproget som kommunikation i udtryksformer og samvær, sprogets betydning
for barnets selvværd (konflikter – mobning – tryghed).
- Tidlig indsats og overleveringer
I storbørnsgrupperne i de 3 børnehuse arbejdes der ugentlig med Dragen som er et børneprogram hvor
de sociale og følelsesmæssige kompetencer styrkes.
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Distrikt Sletten

Distriktets nøgletal
Græshoppen 30 børn

Kontaktinfo
Ulla Windfeld-Lund, tlf. 26744460

Kastaniegården 58 børn

uwl@nordfynskommune.dk

Mini-Max 67 bh børn og 25 vg børn

John Thomas Errebo, tlf. 51192723

Landsbyordning Skovtroldene 45 bh og 10 vg.
Børn

jte@nordfynskommune.dk

Kort om distriktets dagtilbudsområde
Distrikt Sletten i Otterup på Nordfyn består af 3 børnehuse, Græshoppen, Kastaniegården og Mini- Max
samt dagplejen under en dagtilbudsleder. I samme distrikt er der en landsbyordning som er under
distriktets skoleledelse.

Hvad viser vores data
Generelt for alle børnehusene i distriktet, er vi udfordret på relationerne barn-barn og voksen barn.
Børnene oplever, at der bliver sagt grimme ting og at børnene driller hinanden. Nogle børn har en
oplevelse af at blive skældt ud af de voksne.

Fælles tiltag i distriktet
Data har givet anledning til fælles drøftelser omkring relationers betydning.
Fælles oplæg om relationer med særlig fokus på tryg tilknytning.
Udviklingsprojekt omkring ”Leg” i samarbejde med distriktspædagogerne.
Ledelsesfokus på:
Den privat praktiserende pædagogik overfor den professionelle pædagogiske tilgang.
Mødevirksomhed, herunder struktur og indhold på møder for bl.a. at skabe plads til en mere
systematisk planlægning af pædagogiske aktiviteter.
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Børnehuset Skovtroldene

Børnehusets nøgletal

Kontaktinfo

Vuggestue: 10 børn

Lene Biesbjerg Nielsen
29 37 91 14
ibni@nordfynskommune.dk

Børnehave: 45
Personale: 9
Studerende: 1

Kort om børnehuset
Skovtroldene er en del af afd. Skovløkken på Sletten Skole. Vi har fælles ledelse med skolen. Vuggestue og
børnehave har direkte forbindelse til skole, fritidsordning og klub. Placeringen giver gode vilkår for
udviklingen af et tæt samarbejde mellem vuggestue, børnehave, SFO, Klub og skole. Den røde tråd er vores
overordnede omdrejningspunkt. Vi arbejder på at skabe flest mulige sammenhænge mellem de forskellige
afdelinger. Vuggestue - børnehave er strukturelt opdelt i tre stuer – Skovserstuen, Skrapsakstuen og
Spirevippen. Til hver stue er der tilknyttet fast personale, som følger barnets udvikling tæt. Vi arbejder i
aldersintegreret børnegrupper.

Hvad viser vores data

Der er ingen, der
siger grimme
ting til mig i
børnehaven

Enig

Lidt enig

Lidt uenig

Uenig

Gennemsnit

2

2

3

1

2,63

Børnehusets tiltag
Opretholdende
Opretholdene
faktorer - forklaringer
faktorer-

Pædagogiske tiltag og
strategier
strategier

Forskningsmæssigt
grundlagreference
Forskningsmæssigt grundlag
- reference

Børnene har for få
arenaer, at øve
sociale
kompetencer på.

Børnehaven
aldersintegreret
grupper opprioriteres.
Der etableres et
større samarbejde
mellem stuerne.

Bente Jensen
Social kompetence
- pædagogisk praksis med fokusering på ’det sociale’
Bente Jensen- Social kompetence

Børnegruppen
udviklingstrin.

Der sættes fokus på
børns mestring ud
fra et aldersmæssigt
syn.

Kuno Beller Udviklingsbeskrivelse
af småbørn Ann E. Knudsen
Udvikling af barnets hjerne 0-18 år
Udvikling af barnets hjerne 0-18 år

98

Kvalitet i dagtilbud - Hvordan

Børnehuset Græshoppen

Børnehusets nøgletal

Kontaktinfo

Normeret til 30 børn og 5 ansatte.

Birgit Holst Jørgensen
24793790
bihj@nordfynskommune.dk

Kort om børnehuset
Græshoppen er en kommunal børnehave beliggende i Lunde, sydvest for Otterup. Græshoppen startede d.
1. december 1996 og har til huse i den gamle skole i Lunde med egen gymnastiksal og scene. Græshoppen
har 2 stuer, Bierne og Blomsterne, der begge er aldersintegrerede med børn fra 2,10 til 6 år.

Hvad viser vores data
Relation barn - barn
Enig

Lidt
enig

Lidt
uenig

Ue
nig

Gennemsnit

5

7

2

0

3,21

Der er ingen, der siger grimme ting til mig i børnehaven
Relation barn - voksen
Enig

Lidt
enig

Lidt
uenig

Uen
ig

9

1

3

1

De voksne i børnehaven skælder mig ikke ud

Gennemsnit

3,29

Børnehusets tiltag
Opretholdende faktorer

Pædagogiske
tiltag/Strategier

Forskningsmæssigt
grundlag/reference.

Manglende involvering i
børnenes leg. Børnene har
for meget alene tid

Tilrettelæggelse af aktiviteter
gennem SMITTE/SMART

”Der skal leges” VERA no.
62/marts 2013

Manglende viden/bevidsthed
om børns følelser.

Iagttagelse af børns leg
gennem film og analyse
Litteratur og efterfølgende
refleksioner på p-møder
Litteratur og efterfølgende
refleksioner på p-møder
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Børnehuset Kastaniegården

Børnehusets nøgletal
Normeret til 58 børn – 10 ansatte

Kontaktinfo
Palle Jørgensen
64828600
pjpr@nordfynskommune.dk

Kort om børnehuset
Børnehuset Kastaniegården ligger midt i Otterup by. Børnehaven er indrettet sådan, at vi har en
modtagergruppe, hvor alle nye børn starten. Gruppens formål er, at lære både børn og forældre hvad
det vil sige at gå i børnehaven. I gruppen er der ca. 20 børn i alderen 2,10 år- til 4 år. Når barnet har
været der, i ca.et halvt til et helt år i modtager gruppen (Fiduserne), flyttes barnet, til Spilopperne eller
Radiserne. Hvor børnene må cirkulere rundt i huset afhængig af hvad de vil lave. Men, alle børn har
naturligvis en fast garderobe – fast bord hvor de spiser, samt en fast kontakt voksen som spiser
sammen med dem.
Hvad viser vores data
Relation barn - voksen
Enig

De voksne i børnehaven skælder mig ikke ud

Lidt enig

15

11

Lidt uenig

2

Uenig Gennemsnit

2

3,30

Børnehusets tiltag
Opretholdende faktorer

Pædagogiske tiltag/Strategier

Forskningsmæssigt
grundlag/reference.

Manglende viden/bevidsthed
om relationers betydning for
børns trivsel og læring.

Læsning af litteratur. Fælles
refleksioner på p-møder.

”Det ved vi om pædagogisk
relations arbejde” af Anne
Linder

Manglende viden/bevidsthed
om kommunikationens
betydning mellem barn og
voksen.
Manglende viden/bevidsthed
om den anerkendende
tilgang.

Læsning af litteratur.
Fælles refleksioner på p-møder

”Det ved vi om- Betydningen af
voksen-barn –
kommunikationen” af Ole
Hansen

Tilrettelæggelse af Marte Meo
forløb med drenge (fokus på den
anerkendende tilgang)
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Børnehuset Mini-Max

Børnehusets nøgletal

Kontaktinfo

Normeret til 67 Børnehavebørn & 25

Pernille Sundby
22223250
psu@nordfynskommune.dk

Vuggestuebørn. 17 ansatte

Kort om børnehuset
Børnehuset Mini-Max er et aldersintegreret dagtilbud med Vuggestue og Børnehave beliggende i
Otterups nordvestlige kvarter, tæt på Nordvest skolen. Mini-Max er normeret til 67 børnehavebørn &
25 Vuggestuebørn. Børnegrupperne er aldersopdelte, fordelt på 5 grupper. Institutionen består dels af
hjemmeinstitution på Horsebækvej, og af Brumbassen, vores natursted ved Enebærodde, tæt på skov
og strand. Vores natursted er en pædagogisk udviklingsramme for de ældste af institutionens børn.

Hvad viser vores data
Relation Barn-Barn

Der er ingen, der siger grimme ting til mig i børnehaven

Enig

Lidt enig

Lidt
uenig

Uenig

6

10

5

0

Gennemsnit

3,0

Trivsel
Enig

Jeg bliver aldrig drillet i børnehaven

Børnehusets tiltag
Opretholdende faktorer

4

Lidt enig

Lidt
uenig

11

5

Pædagogiske tiltag/Strategier

Uenig

0

Gennemsnit

2,9

Forskningsmæssigt
grundlag/reference

Manglende bevidsthed om de
voksnes rolle som kulturbærer

Fælles drøftelse af værdier,
dannelse og kultur

Manglende viden om
betydningen af børns
indbyrdes relationer, samt
didaktik og læring.

Forskningsbaseret viden om
relations dannelse –
didaktik/læring – hvad lærer vi
igennem relationer og
systematisk planlagte
pædagogiske tiltag.

*Legerig læring.
*Nutidens didaktik kræver
forberedelse.
* Giver voksenstyring læring?
Artikler fra temahæftet
Bakkspejlet

Manglende deltagelse fra pæd.
Personale i børns leg.

Vi skal involvere os i børnenes
leg og være rollemodeller

Pædagogers arbejde med
børns venskaber og
relationer.
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Svendborg Kommune

Kommunens nøgletal

Kontaktinfo

Forventet antal børn

Sekretariats- og dagtilbudschef Birgit Lindberg

2017: 0-2-årige i dagpleje:

birgit.lindberg@svendborg.dk

419
0-2-årige i børnehuse: 385
3-5-årige i børnehuse: 1.390

Kort om kommunens dagtilbudsområde
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud (Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
Sammenlignet med de fire øvrige kommuner kan det konkluderes, at Svendborg Kommune er placeret:






Under middel på børnenes besvarelser – bortset fra relation mellem børn
Over middel på kontaktpædagogernes besvarelser (vurdering af børnenes kompetencer)
Over middel på forældrenesbesvarelser
Over middel på personalets besvarelser – dog ikke på spørgsmål vedrørende samarbejde
Middel/under middel på ledelsensbesvarelser

Fælles kommunale tiltag
Der er ikke igangsat fælles kommunale tiltag som følge af kortlægningsresultaterne. Tilgangen er, at tiltag
skal tage udgangspunkt i den pædagogiske praksis i det enkelte børnehus og den enkelte dagplejegruppe,
det vil sige så tæt på børnene som muligt.
Hvert enkelt børnehus vælger eller har valgt en kompetencepakke, som der arbejdes med frem til
sommeren 2017.
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Børnebyøster Thurø Børnehuse

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Thurø

Dagtilbudsleder Steen Smedegaard Kjeldsen

Institutionstype: Børnehave

steen.kjeldsen@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 80 3-5-årige

Pædagogisk teamleder Lene Welander
lene.welander@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Børnebyøster Thurø Børnehuse er en del af dagtilbuddet Børnebyøster. Børnebyøster ligger i Svendborg By
og på Thurø og består af fem børnehuse.
Hjemmeside for Børnebyøster: Børnebyøsters hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Børnebyøster (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Børnebyøster Thurø Børnehuse under middel i tre ud af fem parametre. Især
drenges trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Børnebyøster Thurø Børnehuse under
middel i alle tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Børnebyøster Thurø Børnehuse over
middel i tre ud af fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Børnebyøster Thurø Børnehuse under
middel i seks ud af otteparametre.

Dagtilbuddets tiltag
Der er etableret aldersopdelte børnegrupper, således at organiseringen i børnehuset er mere forudsigelig
for de mindste børn. Rammen om børnene er således ændret.
Der er afholdt oplæg for medarbejderne vedrørende positionering.
Med afsæt i T1 er der afholdt informationsmøde med forældrene.
Tiltagene har medført at forældretilfredsheden og medarbejdertilfredsheden er ændret.
Der er endnu ikke valgt kompetencepakke, men sandsynligvis vælges barn-voksen kommunikation og
relation.
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Børnebyøster Kobberbækken

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Steen Smedegaard Kjeldsen

Institutionstype: Integreret

steen.kjeldsen@svendborg.dk

institution

Pædagogisk teamleder Marianne Hansen

Forventet antal børn 2017: 24 0-2-årige og 67 3-5årige

m.hansen@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Børnebyøster Kobberbækken er en del af dagtilbuddet Børnebyøster. Børnebyøster ligger i Svendborg By og
på Thurø og består af fem børnehuse.
Hjemmeside for Børnebyøster: Børnebyøsters hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Børnebyøster (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Børnebyøster Kobberbækken under middel i tre ud af fem parametre. Især
drenges trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Børnebyøster Kobberbækken under
middel i alle tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Børnebyøster Kobberbækken under
middel i fire ud af fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Børnebyøster Kobberbækken under
middel i alle otte parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Børnebyøster Kobberbækken består af to børnehuse (ligger lige ved siden af hinanden), som pr. 1. august
2014 blev slået sammen. Der har siden sammenlægningen været arbejdet på at få etableret en fælles kultur.
Børnehuset arbejder fortsat på arbejdsmiljø, samarbejde, kommunikation, organisering og forventninger
mellem medarbejdere og medarbejdere og ledelse.
Børnehuset har valgt barn-voksen kommunikation og relation.
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Børnebyøster Humlebien

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Steen Smedegaard Kjeldsen

Institutionstype: Integreret

steen.kjeldsen@svendborg.dk

institution

Pædagogisk teamleder Bodil Bloch

Forventet antal børn 2017: 28 0-2-årige og 59 3-5årige

bodil.bloch@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Børnebyøster Humlebien er en del af dagtilbuddet Børnebyøster. Børnebyøster ligger i Svendborg By og
på Thurø og består af fem børnehuse.
Hjemmeside for Børnebyøster: Børnebyøsters hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Børnebyøster (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Børnebyøster Humlebien under middel i alle fem parametre. Især drenges
trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Børnebyøster Humlebien under middel i alle tre
parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Børnebyøster Humlebien over middel i tre ud af fem
parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Børnebyøster Humlebien under middel i seks ud af otte
parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Der er etableret et helt nyt børnehus til Børnebyøster Humlebien, som blev taget i brug pr. 1. marts 2016.
Der har endvidere været brud i den pædagogiske ledelse. Kortlægningsresultater skal således ses i lyset af
ny pædagogisk ledelse, opbrud og ny organisering og struktur.
Børnehuset har taget fat på barn-barn relation i grundforløbets tre e-læringsmoduler. Der er etableret
mindre lege- og aktivitetsgrupper for børnene.
Der er fokus på arbejdsmiljø, samarbejde, kulturarbejde og sprogarbejde.
Der er endnu ikke valgt kompetencepakke, men sandsynligvis vælges barn-voksen kommunikation og
relation.

106

Kvalitet i dagtilbud - Hvordan

Børnebyøster Poppellunden

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Steen Smedegaard Kjeldsen

Institutionstype: Integreret

steen.kjeldsen@svendborg.dk

institution

Pædagogisk teamleder Kirsten Hviid

Forventet antal børn 2017: 14 0-2-årige og 43 3-5årige

kirsten.hviid@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Børnebyøster Poppellunden er en del af dagtilbuddet Børnebyøster. Børnebyøster ligger i Svendborg By og
på Thurø og består af fem børnehuse.
Hjemmeside for Børnebyøster: Børnebyøsters hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Børnebyøster (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Børnebyøster Poppellunden under middel i tre ud af fem parametre. Især
drenges trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Børnebyøster Poppellunden under
middel i to ud af tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Børnebyøster Poppellunden over
middel i fire ud af fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Børnebyøster Poppellunden over
middel i syv ud af otte parametre.

Dagtilbuddets tiltag
T1 har fået medarbejderne til at se på sproget i forhold til drengene. Hvordan møder vi drengene?
Hvordan taler vi anerkendende til drengene? Hvordan tilrettelægger vi aktiviteter som imødekommer
drengene? Der er ændret på den pædagogiske planlægning, på aktiviteter og på sprogarbejdet.
Vedrørende indhold og aktiviteter i børnehuset skal forældre informeres om hvad men også hvorfor.
Der er endnu ikke valgt kompetencepakke, men sandsynligvis vælges barn-voksen kommunikation og
relation.
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Børnebyøster Paraplyen

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Steen Smedegaard Kjeldsen

Institutionstype: Integreret

steen.kjeldsen@svendborg.dk

institution

Pædagogisk teamleder Heidi Bagge Risbjerg

Forventet antal børn 2017: 14 0-2-årige og 41 3-5årige

heidi.risbjerg@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Børnebyøster Paraplyen er en del af dagtilbuddet Børnebyøster. Børnebyøster ligger i Svendborg By og
på Thurø og består af fem børnehuse.
Hjemmeside for Børnebyøster: Børnebyøsters hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Børnebyøster (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Børnebyøster Paraplyen over middel i alle fem parametre. Især drenges
trivsel ligger over middel. I forældrebesvarelserne ligger Børnebyøster Paraplyen over middel i alle tre
parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Børnebyøster Paraplyen over middel i tre ud af fem
parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Børnebyøster Paraplyen over middel i fem ud af otte
parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Børnebyøster Paraplyen har mange flersprogede børn. At drenge trives bedre end piger har fået
medarbejderne til at se på de voksnes kommunikation og tydelighed – især overfor de flersprogede
børn.
Medarbejderbesvarelserne ligger under middel på samarbejde. Der er sat fokus på sproget, kultur
og organisering herunder om medarbejderne arbejder alene med en børnegruppe eller sammen
om en børnegruppe.
Der er endnu ikke valgt kompetencepakke, men sandsynligvis vælges barn-voksen kommunikation og
relation.
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Dagplejen

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg

Dagtilbudsleder Ole Christian Lund

Kommune Institutionstype:

ole.christian.lund@svendborg.dk

Dagpleje
Forventet antal børn 2017: 419 0-2-årige

Kort om dagtilbuddet
Hjemmeside for Dagplejen: Dagplejens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for Dagplejen (Dagtilbudsområdets hjemmeside BørneIntra).

Hvad viser vores data
Dagplejen har kortlægningsresultater for forældre og medarbejdere. I forældrebesvarelserne ligger
Dagplejen over middel i alle tre parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Dagplejen over middel i syv
ud af otte parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Alle Dagplejens dagplejegrupper har på forskellig vis gennemført grundforløbets tre elæringsmoduler. Dagplejen har besluttet, at det er dagplejeledelsen, der gennemfører en
kompetencepakke.
Kompetencepakken er endnu ikke valgt.
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Egebjerg Vester Skerninge Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Vester Skerninge

Dagtilbudsleder Kirsten Søndergaard

Institutionstype: Børnehave

kirsten.sondergaard@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 47 3-5-årige

Pædagogisk teamleder Gitte Krogh
gitte.krogh@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus er en del af dagtilbuddet Egebjerg. Egebjerg ligger i den vestlige del
af Svendborg Kommune og består af fire børnehuse.
Hjemmeside for Egebjerg: Egebjergs hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Egebjerg (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Egebjerg Vester Skerninge Børnehus over middel i fire ud af fem parametre. I
forældrebesvarelserne ligger Egebjerg Vester Skerninge Børnehus under middel i alle tre parametre. I
kontaktpædagogbesvarelserne ligger Egebjerg Vester Skerninge Børnehus over middel i alle fem parametre.
I medarbejderbesvarelserne ligger Egebjerg Vester Skerninge Børnehus under middel i seks ud af syv
parametre (en parameter kan ikke vises).

Dagtilbuddets tiltag
Siden kortlægningen blev tilgængelig, har der været stor fokus på sammenlægningen af de to børnehuse
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus- afdeling Mariehønen og Egebjerg Vester Skerninge Børnehus – afdeling
Filippahuset.
Der er i den proces arbejdet med at få to kulturer til at mødes og skabe fortsat trivsel blandt børn og
medarbejdere.
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Egebjerg Kirkeby Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Kirkeby

Dagtilbudsleder Kirsten Søndergaard

Institutionstype: Integreret institution

kirsten.sondergaard@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 12 0-2-årige og 58 3-5årige

Pædagogisk teamleder Tove Hedegaard Rasmussen
tove.h.rasmussen@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Egebjerg Kirkeby Børnehus er en del af dagtilbuddet Egebjerg. Egebjerg ligger i den vestlige del af
Svendborg Kommune og består af fire børnehuse.
Hjemmeside for Egebjerg: Egebjergs hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Egebjerg (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Egebjerg Kirkeby Børnehus over middel i fire ud af fem parametre. Især
pigernes trivsel ligger over middel. I forældrebesvarelserne ligger Egebjerg Kirkeby Børnehus under
middel i alle tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Egebjerg Kirkeby Børnehus under
middel i tre ud af fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Egebjerg Kirkeby Børnehus over
middel i syv ud af otte parametre.
Data viser en stor tilfredshed blandt børn og medarbejdere. 100 pct. af børnene kan godt lide at være i
børnehaven. Medarbejderne vurderer ledelsen af børnehuset til langt over gennemsnittet (593 point), og
giver udtryk for stor tilfredshed og arbejdsglæde. Forældrebesvarelserne viser også en overordnet
tilfredshed, men efterspørger mere info omkring læreplaner og tid til dialog med medarbejderne.

Dagtilbuddets tiltag
Børnehuset udarbejdede en miniundersøgelse for at få mere viden om forældresamarbejdet. Over en
periode på 14 dage evaluerede medarbejderne på deres forældrekontakt i forhold til tre spørgsmål: Var
kontakten/dialogen udelukkende et god morgen/farvel, var kontakten præget af dialog om barnet og dagen
og var kontakten/dialogen med mor eller far.
Resultaterne blev drøftet på personalemøde i forhold til at få en fremadrettet opmærksomhed på det og
at der er forskellige forældrebehov.
Børnehuset har sat fokus på formidlingen af forældresamarbejdet i velkomstsamtalen samt haft det på
som tema på forældremøde, hvor de udsagn, som forældrene kom med i cafésnakken tages med på
personalemøder og drøftes.
Overordnet set arbejdes der med kulturen i huset, hvor dialogen er vigtig.
Herudover er den pædagogiske teamleder optaget af at holde fast i den ledelsespraksis, som afstedkommer,
at medarbejderne har vurderet ledelsen i huset meget positivt.
Kompetencepakke: Mai-Britt Drugli
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Egebjerg Ollerup Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Ollerup

Dagtilbudsleder Kirsten Søndergaard

Institutionstype: Integreret institution

kirsten.sondergaard@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 15 0-2-årige og 45 3-5årige

Pædagogisk teamleder Pia Munk Yde
pia.munk.yde@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Egebjerg Ollerup Børnehus er en del af dagtilbuddet Egebjerg. Egebjerg ligger i den vestlige del af Svendborg
Kommune og består af fire børnehuse.
Hjemmeside for Egebjerg: Egebjergs hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Egebjerg (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Egebjerg Ollerup Børnehus over middel i tre ud af fem parametre. Der kan ikke
ses kortlægningsresultater for pigerne. I forældrebesvarelserne ligger Egebjerg Ollerup Børnehus under
middel i to ud af tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Egebjerg Ollerup Børnehus over
middel i alle fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Egebjerg Ollerup Børnehus over middel i fire
ud af otte parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Børnehuset har valgt at arbejde videre med barn/voksen relationen. Data viser, at 100 % af de voksne
vurderer, at de prioriterer den gode samtale med børnene, men ca. 42 % af børnene er kun eller lidt enige i,
at de ikke får skæld ud.
Dette dilemma er spændende at dykke ned i og blive nysgerrige på, og børnehuset har udført en egen
miniundersøgelse.
Et andet tiltag er forældrearbejde. Børnehuset har et aktivt husråd og tilfredse forældrene, og har valgt at
arbejde videre med info til forældre. Her er der afholdt en pædagogisk dag med fokus på, hvordan vi får
styrket infodelen til forældre. Der er lavet SMTTE på tiltag.
I medarbejdergruppen er der fremadrettet fokus på at spørge nysgerrigt ind i stedet for lange forklaringer.
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Egebjerg Stenstrup Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Stenstrup
Institutionstype: Integreret institution
Forventet antal børn 2017: 11 0-2-årige og 51 3-5-årige

Dagtilbudsleder Kirsten Søndergaard
kirsten.sondergaard@svendborg.dk
Pædagogisk teamleder Marianne Sigvardt
marianne.sigvardt@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Egebjerg Stenstrup Børnehus er en del af dagtilbuddet Egebjerg. Egebjerg ligger i den vestlige del af Svendborg
Kommune og består af fire børnehuse.
Hjemmeside for Egebjerg: Egebjergs hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Egebjerg (Dagtilbudsområdets hjemmeside BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Egebjerg Stenstrup Børnehus under middel i fire ud af fem parametre. Især pigernes
trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Egebjerg Stenstrup Børnehus under middel i alle tre
parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Egebjerg Stenstrup Børnehus under middel i tre ud af fem
parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Egebjerg Stenstrup Børnehus under middel i seks ud af otte
parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Børnehuset har valgt at arbejde videre med samarbejde og medarbejdernes samarbejde omkring børnene. Der er
fokus på, at medarbejdere arbejder sammen og videndeler med hinanden på tværs af vuggestue og børnehave.
Endvidere er der fokus på på ledelse, hvor kerneopgaven er at skabe bedre ledelse og ikke mere ledelse. I den
proces er der arbejdet med at sætte tydeligt fokus for medarbejderne og være mere strukturerende.
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Fyrtårnet Byparkens Vuggestue

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Anne Grethe W. Hansen

Institutionstype: Vuggestue

info@byparkensvuggestue.dk

Forventet antal børn 2017: 30 0-2-årige

Kort om dagtilbuddet
Fyrtårnet Byparkens Vuggestue er en del af det forpligtende netværk Fyrtårnet. Fyrtårnet ligger i Svendborg
By og består af fire selvejende børnehuse.
Hjemmeside for Fyrtårnet: Fyrtårnets hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for det forpligtende netværk Fyrtårnet.
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
Fyrtårnet Byparkens Vuggestue har kortlægningsresultater for forældre og medarbejdere. I
forældrebesvarelserne ligger Fyrtårnet Byparkens Vuggestue over middel i alle tre parametre. I
medarbejderbesvarelserne ligger Fyrtårnet Byparkens Vuggestue over middel i seks ud af otte parametre.
Dagtilbuddets data viser, at der er behov for at arbejde med at synliggøre aktiviteter for forældre.
Dagtilbuddet har derfor valgt at arbejde med BørneIntra og at være bedre til at visualisere i huset, hvad der
arbejdes med og er fokus på.

Dagtilbuddets tiltag
Dagtilbuddet har foretaget en egen, uddybende undersøgelse af, hvad forældrene efterspørger i forhold til
at kunne benytte BørneIntra. Der er udarbejdet vejledning til den app, som logger på BørneIntra og
forældrene kunne få hjælp til at komme på BørneIntra. Dette har afstedkommet flere brugere af
BørneIntra.
Medarbejdergruppen og bestyrelsen har diskuteret hvorfor forældrene kan opleve, at der er mere tid om
morgenen til dialog end om eftermiddagen. Disse drøftelser har ført til et spændende forløb med fokus på
værdier.
Det er drøftet, hvilke værdier, der er kendetegnet for huset og hvilke pædagogiske principper, der er
gældende.
Et konkret tiltag er udarbejdelse af små videoer til forældre på BørneIntra, som illustrerer husets værdier
og danner et fælles, fagligt grundlag.
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Fyrtårnet Børnegården Byparken

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By Institutionstype:

Dagtilbudsleder Bettinna Stryhn

Integreret institution

info@boernegaarden-svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 12 0-2-årige og 63 3-5årige

Kort om dagtilbuddet
Fyrtårnet Børnegården Byparken er en del af det forpligtende netværk Fyrtårnet. Fyrtårnet ligger i
Svendborg By og består af fire selvejende børnehuse.
Hjemmeside for Fyrtårnet: Fyrtårnets hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for det forpligtende netværk Fyrtårnet
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Fyrtårnet Børnegården Byparken over middel i tre ud af fem parametre. Især
drenges trivsel ligger over middel. I forældrebesvarelserne ligger Fyrtårnet Børnegården Byparken over
middel i to ud af tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Fyrtårnet Børnegården Byparken
under middel i alle fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Fyrtårnet Børnegården Byparken
over middel i fem ud af otteparametre.

Dagtilbuddets tiltag
Børnehuset har valgt at arbejde med det socialpædagogiske spor samtidig med et almenpædagogisk spor,
da medarbejderne på baggrund af kortlægningsresultaterne blev optaget af de børn, som blev vurderet til
ikke at være i trivsel.
Fokus i personalegruppen har været at arbejde med børns basale behov såsom trøst, omsorg, nærvær da
forudsætningen for læring er trivsel.
Derudover har børnehuset indhentet ny viden i forhold til børn med traume og arbejdet med udvidet
forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde.
Kompetencepakke med Ole Henrik Hansen
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Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Kirsten Fasmer

Institutionstype: Integreret institution
Forventet antal børn 2017: 14 0-2-årige og 51 3-5årige

info@mariasoestrenes-boernehus.dk

Kort om dagtilbuddet
Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus er en del af det forpligtende netværk Fyrtårnet. Fyrtårnet ligger i
Svendborg By og består af fire selvejende børnehuse.
Hjemmeside for Fyrtårnet: Fyrtårnets hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for det forpligtende netværk Fyrtårnet.
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus under middel i fire ud af fem parametre. Især
drenges trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus over
middel i alle tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus over
middel i tre ud af fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus
under middel i seks ud af otte parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Mariasøstrenes Børnehus har været nysgerrige på, hvorfor børnenes interesse og indsats er vurderet
lav i forhold til pædagogiske aktiviteter, og om det har en sammenhæng med, at det pædagogiske
samarbejde måles lavt.
Børnehuset arbejdede med denne udfordring i E – modulet. På personalemødet blev arbejdsgange og
dagsrytmen i huset drøftet for at sikre samarbejde bedst muligt. Det blev aftalt at indføre skema i forhold til
legepladsen som den ekstra stue med pædagogen som ansvarlig for inkluderende lege og læringsmiljø for
alle børn.
Skemaet laves for en uge af gangen og er med til at støtte pædagogernes overblik og samarbejde i alle
dagligdagens aktiviteter. Skemaet hjælper også pædagogerne til at have øje for at dele børnene i mindre
grupper alle de steder i løbet af dagen som det er muligt, og på den måde gives der bedre muligheder for
voksen- barn relationer, og for at pædagogen også har øje for det enkelte barn.
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Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Linda Egmose Andersen

Institutionstype: Børnehave

info@rantzausminde.com

Forventet antal børn 2017: 50 3-5-årige

Kort om dagtilbuddet
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er en del af det forpligtende netværk Fyrtårnet. Fyrtårnet
ligger i Svendborg By og består af fire selvejende børnehuse.
Hjemmeside for Fyrtårnet: Fyrtårnets hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for det forpligtende netværk Fyrtårnet.
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave over middel i tre ud af fem parametre.
Især pigers trivsel ligger over middel. I forældrebesvarelserne ligger Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave
over middel i alle tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Fyrtårnet Rantzausminde
Børnehave over middel i tre ud af fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Fyrtårnet
Rantzausminde Børnehave over middel i alle otte parametre.
Dagtilbuddet har valgt at arbejde med sprog og motorik, samt det faktum at børnene i nogen grad oplever,
at der ikke tales om bogstaver og geometriske figurer.

Dagtilbuddets tiltag
Dagtilbuddet har valgt at arbejde med at få et større fokus på sprog i de eksisterende aktiviteter.
Eksempelvis leges der meget med bolde og bevægelse, og her flettes bogstaver, figurer og former ind.
Da der skulle ansættes ny personale var der også fokus på at få en med interesse og kompetencer i at
arbejde med sprog.
På forældremøderne er der også dialog om vigtigheden af sprog i familien, og børnebiblioteket benyttes til
at låne bøger ud til forældrene, som kan læses med barnet hjemme.
Der er hængt bogstaver op i huset og hoppebaner er ikke kun runde, men kan være firkantede og
trekantede. Endnu ikke besluttet hvilken kompetencepakke der vælges.
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Sundet Børnely

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Fie Lademann

Institutionstype: Integreret institution

fie.lademann@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 39 0-2-årige og 67 3-5årige

Pædagogisk teamleder Hanne Ebbesen
hanne.ebbesen@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Sundet Børnely er en del af dagtilbuddet Sundet. Sundet ligger i Svendborg By og på Tåsinge og består af
fem børnehuse.
Hjemmeside for Sundet: Sundets hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Sundet
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Sundet Børnely under middel i tre ud af fem parametre. Især drenges trivsel
ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Sundet Børnely over middel i alle tre parametre. I
kontaktpædagogbesvarelserne ligger Sundet Børnely over middel i fire ud af fem parametre. I
medarbejderbesvarelserne ligger Sundet Børnely over middel i alle otte parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Der er i dagtilbuddet arbejdet med temaet dreng/pige, da det er udvalgt som fælles område på baggrund af
kortlægningsresultaterne.
Børnehusene har indhentet ny viden om dreng/pige og læst litteratur om kønsroller og identitetsdannelser i
førskolealderen.
Der er også arbejdet med systematisk at observere på drenge og planlægge specifikke aktioner ud fra
iagttagelserne.
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Sundet 4-Kløveren

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Fie Lademann

Institutionstype: Integreret institution

fie.lademann@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 12 0-2-årige og 48 3-5årige

Pædagogisk teamleder Lone T. Bentzen
lone.bentzen@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Sundet 4-Kløveren er en del af dagtilbuddet Sundet. Sundet ligger i Svendborg By og på Tåsinge og består
af fem børnehuse.
Hjemmeside for Sundet: Sundets hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Sundet
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Sundet 4-Kløveren under middel i tre ud af fem parametre. I
forældrebesvarelserne ligger Sundet 4-Kløveren over middel i alle tre parametre. I
kontaktpædagogbesvarelserne ligger Sundet 4-Kløveren under middel i fire ud af fem
parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Sundet 4-Kløveren over middel i syv ud af otte
parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Der er i dagtilbuddet arbejdet med temaet dreng/pige, da det er udvalgt som fælles område på baggrund af
kortlægningsresultaterne.
Børnehusene har indhentet ny viden om dreng/pige og læst litteratur om kønsroller og
identitetsdannelser i førskolealderen.
Der er også arbejdet med systematisk at observere på drenge og planlægge specifikke aktioner ud fra
iagttagelserne.
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Sundet Sundhøj Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Tåsinge

Dagtilbudsleder Fie Lademann

Institutionstype: Integreret institution

fie.lademann@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 14 0-2-årige og 52 3-5årige

Pædagogisk teamleder Majken Bjerregaard
majken.bjerregaard@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Sundet Sundhøj Børnehus er en del af dagtilbuddet Sundet. Sundet ligger i Svendborg By og på Tåsinge
og består af fem børnehuse.
Hjemmeside for Sundet: Sundets hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Sundet
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Sundet Sundhøj Børnehus under middel i alle fem parametre. Især drenges
trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Sundet Sundhøj Børnehus under middel i alle tre
parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Sundet Sundhøj Børnehus over middel i fire ud af fem
parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Sundet Sundhøj Børnehus over middel i seks ud af otte
parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Der er i dagtilbuddet arbejdet med temaet dreng/pige, da det er udvalgt som fælles område på baggrund af
kortlægningsresultaterne.
Børnehusene har indhentet ny viden om dreng/pige og læst litteratur om kønsroller og
identitetsdannelser i førskolealderen.
Der er også arbejdet med systematisk at observere på drenge og planlægge specifikke aktioner ud fra
iagttagelserne.
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Sundet Lundby Børnehave

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Tåsinge

Dagtilbudsleder Fie Lademann

Institutionstype: Børnehave

fie.lademann@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 45 3-5-årige

Pædagogisk teamleder Karen Søvad
karen.sovad@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Sundet Lundby Børnehave er en del af dagtilbuddet Sundet. Sundet ligger i Svendborg By og på Tåsinge
og består af fem børnehuse.
Hjemmeside for Sundet: Sundets hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Sundet
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Sundet Lundby Børnehave over middel i fire ud af fem parametre. Især pigers
trivsel ligger over middel. I forældrebesvarelserne ligger Sundet Lundby Børnehave over middel i to ud af
tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Sundet Lundby Børnehave over middel i tre ud af fem
parametre. På grund af Sundet Lundby Børnehaves størrelse kan der ikke vises kortlægningsresultater for
medarbejderbesvarelser.

Dagtilbuddets tiltag
Der er i dagtilbuddet arbejdet med temaet dreng/pige, da det er udvalgt som fælles område på baggrund af
kortlægningsresultaterne.
Børnehusene har indhentet ny viden om dreng/pige og læst litteratur om kønsroller og identitetsdannelser i
førskolealderen.
Der er også arbejdet med systematisk at observere på drenge og planlægge specifikke aktioner ud fra
iagttagelserne.
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Sundet Solsikken

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Tåsinge

Dagtilbudsleder Fie Lademann

Institutionstype: Børnehave

fie.lademann@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 67 3-5-årige

Pædagogisk teamleder Marjun B. Jensen
marjun.jensen@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Sundet Solsikken er en del af dagtilbuddet Sundet. Sundet ligger i Svendborg By og på Tåsinge og består af
fem børnehuse.
Hjemmeside for Sundet: Sundets hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Sundet
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Sundet Solsikken over middel i fire ud af fem parametre. Især pigers trivsel
ligger over middel. I forældrebesvarelserne ligger Sundet Solsikken over middel i en ud af tre parametre. I
kontaktpædagogbesvarelserne ligger Sundet Solsikken over middel i alle fem parametre. I
medarbejderbesvarelserne ligger Sundet Solsikken over middel i seks ud af syv parametre (én parametre
kan ikke vises).

Dagtilbuddets tiltag
Der er i dagtilbuddet arbejdet med temaet dreng/pige, da det er udvalgt som fælles område på baggrund af
kortlægningsresultaterne.
Børnehusene har indhentet ny viden om dreng/pige og læst litteratur om kønsroller og
identitetsdannelser i førskolealderen.
Der er også arbejdet med systematisk at observere på drenge og planlægge specifikke aktioner ud fra
iagttagelserne.
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Vesterlunden Skovlinden

Dagtilbuddets nøgletal
Geografi: Svendborg By Institutionstype:
Integreret institution
Forventet antal børn 2017: 28 0-2-årige og 52 3-5årige

Kontaktinfo
Dagtilbudsleder Pia Nørgaard
pia.norgaard@svendborg.dk
Pædagogisk teamleder - vacant

Kort om dagtilbuddet
Vesterlunden Skovlinden er en del af dagtilbuddet Vesterlunden. Vesterlunden ligger i Svendborg By og
består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Vesterlunden: Vesterlundens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Vesterlunden
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Vesterlunden Skovlinden over middel i tre ud af fem parametre. Især pigers
trivsel ligger over middel. I forældrebesvarelserne ligger Vesterlunden Skovlinden under middel i to ud af
tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Vesterlunden Skovlinden under middel i alle fem
parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Vesterlunden Skovlinden over middel i fem ud af otte
parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Børnehuset har arbejdet med modulerne og afsluttet modul
2. På grund af ledelsesskifte i børnehuset er modul 3 udsat.
Kompetencepakke endnu ikke valgt.
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Vesterlunden Ryttergården

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Pia Nørgaard

Institutionstype: Integreret institution

pia.norgaard@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 14 0-2-årige og 41 3-5årige

Pædagogisk teamleder - vacant

Kort om dagtilbuddet
Vesterlunden Ryttergården er en del af dagtilbuddet Vesterlunden. Vesterlunden ligger i Svendborg By og
består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Vesterlunden: Vesterlundens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Vesterlunden
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Vesterlunden Ryttergården under middel i alle fem parametre. Der kan ikke
vises kortlægningsresultater for pigers trivsel. I forældrebesvarelserne ligger Vesterlunden Ryttergården
over middel i to ud af tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Vesterlunden Ryttergården over
middel i fire ud af fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Vesterlunden Ryttergården over
middel i fem ud af otte parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Børnehuset har på baggrund af kortlægningsresultaterne valgt at arbejde videre med
forældrebesvarelserne. Helt konkret har børnehuset fokus på forældre kommunikation og information, og
hvordan forældrene oplever at blive informeret om pædagogiske tiltag og indholdet i dagen.
Kompetencepakken Sociale kompetencer
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Vesterlunden Kernehuset

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Pia Nørgaard

Institutionstype: Integreret institution

pia.norgaard@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 14 0-2-årige og 35 3-5årige

Pædagogisk teamleder Bente Sevald
bente.sevald@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Vesterlunden Kernehuset er en del af dagtilbuddet Vesterlunden. Vesterlunden ligger i Svendborg By og
består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Vesterlunden: Vesterlundens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Vesterlunden
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Vesterlunden Kernehuset over middel i fire ud af fem parametre. Især pigers
trivsel ligger over middel. I forældrebesvarelserne ligger Vesterlunden Kernehuset over middel i alle tre
parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Vesterlunden Kernehuset over middel i fire ud af fem
parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Vesterlunden Kernehuset over middel i alle otte parametre.
Børnehuset har valgt at fokusere på kontaktpædagogernes vurdering af børnene. Ifølge
kontaktpædagogernes besvarelser går ca. en tredjedel af børnene ofte for sig selv, er passive og tager ikke
øjenkontakt. Resultaterne for både voksen/barn og barn/barn relationerne var overordnet positive og over
de 500 point, men dog var barn/voksen relationerne lidt lavere, og dette dataresultat ser børnehuset i
sammenhæng med resultaterne af kontaktpædagogernes vurdering.

Dagtilbuddets tiltag
Børnehuset har valgt at arbejde med strukturen og nærværet i tidsrummet kl.9-12, hvor der ikke er
gruppeaktiviteter. Det er en fælles oplevelse, at der er godt styr på voksen/barn relationer, strukturen
og indholdet i tidsrummet kl.9-12, men at der kunne hentes meget ved at få en fælles opmærksomhed
på tidsrummet fra børnehuset åbner og indtil kl. 9 samt på tidsrummet fra kl.12 og til lukketid.
Medarbejderne i børnehaven og medarbejderne i vuggestuen har gruppevis skabt justeringer i praksis og
fået fælles drøftelser og refleksioner i forhold til tre spørgsmål: Hvad vil vi tilbyde børnene i de tidsrum,
hvad skal vi være opmærksomme på og hvad skal strukturen være.
Helt konkret er strukturen blevet tilpasset, så den i højere grad skaber grundlag for voksen/barn relationer,
det at følge børnenes spor og have fokus på kvalitet i hverdagssituationerne.
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Vesterlunden Nordenvinden

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By
Institutionstype: Integreret institution

Dagtilbudsleder Pia Nørgaard
pia.norgaard@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 14 0-2-årige og 40 3-5årige

Pædagogisk teamleder Yvonne Nielsen
yvonne.vivian.nielsen@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Vesterlunden Nordenvinden er en del af dagtilbuddet Vesterlunden. Vesterlunden ligger i Svendborg By
og består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Vesterlunden: Vesterlundens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Vesterlunden
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Vesterlunden Nordenvinden under middel i fire ud af fem parametre. Der kan
ikke vises kortlægningsresultater for drenges trivsel. I forældrebesvarelserne ligger Vesterlunden
Nordenvinden over middel i to ud af tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Vesterlunden
Nordenvinden under middel i fire ud af fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Vesterlunden
Nordenvinden under middel i syv ud af otte parametre.
Data viser, at barn/barn relationerne er markant bedre end voksen/barn relationerne, så derfor har
børnehuset valgt at arbejde med at forbedre voksen/barn relationerne. Data viser også et behov for at
skabe bedre samarbejde i medarbejdergruppen omkring børnene, som handler om at opnå en større, fælles
tilgang og forpligtelse over for alle børn. Data viser endelig, at både børn og voksne oplever, at de bliver
skældt ud/skælder meget ud.

Dagtilbuddets tiltag
Børnehuset har valgt at arbejde hen imod at opnå en større fælles tilgang og enighed om, hvilke regler der
er i huset. Hvis medarbejdergruppen kan få skabt et større samarbejde omkring dette, vil det forhåbentlig
betyde, at børnene i højere grad oplever mindre skæld ud, da rammerne og reglerne er mere klare. Helt
konkret har børnehuset hængt en planche op i huset, hvor medarbejdere klistrer en lap på, som fortæller
om en situation, som kalder på en fælles tilgang og fælles retningslinjer. Såsom ”må man få plaster på, når
det ikke bløder”, eller ”må man spise nedfaldsæbler”. Lapperne gennemgås løbende på husmøder, hvor der
er fælles drøftelser i personalegruppen med henblik på at skabe samarbejde og fælles retningslinjer til gavn
for voksen/barn relationerne.
Børnehuset arbejder også med strukturen og organiseringen i hverdagen med henblik på ”at give tiden
tilbage til børnene”. Det handler om at inddrage børnene i hverdagsrutiner såsom at gå i køkkenet og ordne
rullebord til frokost eller oprydning på legepladsen. Dette afstedkommer flere situationer hvor én voksen er
sammen med få børn med større nærvær og god relation til det enkelte barn tilfølge. Det handler også om
at fordele sig rigtigt i huset.
Kompetencepakken: Tryghed og læring i hverdagssituationer.
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Vesterlunden Nordlyset

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Pia Nørgaard

Institutionstype: Integreret institution

pia.norgaard@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 28 0-2-årige og 53 3-5årige

Pædagogisk teamleder Anita Assendrup
anita.assendrup@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Vesterlunden Nordlyset er en del af dagtilbuddet Vesterlunden. Vesterlunden ligger i Svendborg By og
består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Vesterlunden: Vesterlundens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Vesterlunden
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Vesterlunden Nordlyset over middel i alle fem parametre. Især pigers trivsel
ligger over middel. I forældrebesvarelserne ligger Vesterlunden Nordlyset under middel i alle tre
parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Vesterlunden Nordlyset under middel i alle fem
parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Vesterlunden Nordlyset under middel i seks ud af otte
parametre.
Data viser en forskel mellem personalets vurdering af egne kompetencer og børnenes vurdering af
kompetenceaktiviteter. Her vurderer personalet deres egne kompetencer højt mens børnebesvarelserne
viser, at børnene vurderer graden af kompetenceaktiviteter lavt.
Data viser også, at børnene vurderer barn/voksen relationer lavere.

Dagtilbuddets tiltag
På baggrund af dataresultaterne og arbejdet med de tre e-læringsmoduler, har
medarbejdergruppen i børnehuset diskuteret årsagerne til, og hvad der ligger til grund for de
opretholdende faktorer.
På baggrund af de pædagogiske drøftelser har medarbejdergruppen og ledelsen set på strukturen i huset,
sammensætningen af børnegrupperne, rutiner og rytmer i hverdagen.
Der afholdes forældresamtaler med alle forældre omkring medarbejdernes trivselsvurderinger på alle børn.
Disse forældresamtaler vil være medvirkende til at få øje på, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med
voksen/barn relationer, og hvilke tiltag, der skal igangsættes.
Kompetencepakker:
Vuggestuen – Tryghed og læring i hverdagssituationer
Børnehaven – Betydningen af voksen/barn relationer.
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Vesterlunden Kildebækken

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Svendborg By

Dagtilbudsleder Pia Nørgaard

Institutionstype: Integreret institution

pia.norgaard@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 14 0-2-årige og 29 3-5årige

Pædagogisk teamleder Anne Kunkel
anne.kunkel@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Vesterlunden Kildebækken er en del af dagtilbuddet Vesterlunden. Vesterlunden ligger i Svendborg By
og består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Vesterlunden: Vesterlundens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige
grundlag (faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg
Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Vesterlunden
(Dagtilbudsområdets hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Vesterlunden Kildebækken over middel i fire ud af fem parametre. Der kan ikke
vises kortlægningsresultater for pigers trivsel. I forældrebesvarelserne ligger Vesterlunden Kildebækken
over middel i to ud af tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Vesterlunden Kildebækken over
middel i alle fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Vesterlunden Kildebækken over middel i tre
ud af otte parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Kortlægningsresultatet for Vesterlunden Kildebækken viser, at forældrene savner information om deres
barns udvikling. Medarbejderne har drøftet, hvordan den daglige dialog med forældrene kan gribes
anderledes an, således at dialogen om barnets udvikling fremmes. Som tiltag er medarbejderne begyndt at
være nysgerrig på det som forældrene fortæller. Dette giver en anden dialog og efterlader forældene med
en oplevelse af, at medarbejderne er interesseret i deres oplevelser og synspunkter som forældre. Lederen
af børnehuset er blevet tydelig omkring, at dialogen med forældrene i højere grad skal tages med
medarbejderne og ikke lederen. Ved fælles arrangementer i børnehuset deltager alle medarbejdere i højere
grad.
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Østerdalen Hesselager Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Hesselager

Dagtilbudsleder Mai-Britt Strøm

Institutionstype: Børnehave

mai-britt.stroem@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 30 3-5-årige

Pædagogisk teamleder Britta Børling
britta.borling@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Østerdalen Hesselager Børnehus er en del af dagtilbuddet Østerdalen. Østerdalen ligger i den nordvestlige
del af Svendborg Kommune, og består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Østerdalen: Østerdalens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Østerdalen (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Østerdalen Hesselager Børnehus under middel i tre ud af fem parametre. Især
pigers trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Østerdalen Hesselager Børnehus under
middel i alle tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Østerdalen Hesselager Børnehus over
middel i fire ud af fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Østerdalen Hesselager Børnehus
under middel i tre ud af fire parametre (der kan ikke vises kortlægningsresultater for fire parametre).

Dagtilbuddets tiltag
Østerdalen Hesselager Børnehus har valgt at tage fat på pigernes trivsel. Pigernes kortlægningsresultater
viser, at for de 4-årige piger er der udfordringer vedrørende relation barn-voksen og for de 5-årige piger er
der udfordringer vedrørende relation barn-barn.
For de 4-årige piger er der etableret mindre legegrupper. Fokus på legegrupperne er den voksnes
tilstedeværelse og den voksnes omsorg i kropssproget. Den voksne er med i legen det vil sige tæt på pigerne.
For de 5-årige piger er der gennemført Fri for mobberi, og der er sat fokus på sproget. Drengene har været
hårde i deres sprog, som pigerne har taget til sig. Før sommeren 2016 var der et stort fokus på
drengegruppen (kommende skolebørn). Pigernes trivsel har stået i baggrunden for dette.
Medarbejderne i børnehuset har drøftet, at den store fokus på relation barn-barn kan være årsagen til
kortlægningsresultatet for relationen barn-voksen.
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Østerdalen Eventyrhuset

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Gudbjerg

Dagtilbudsleder Mai-Britt Strøm

Institutionstype: Integreret institution

mai-britt.stroem@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 10 0-2-årige og 33 3-5årige

Pædagogisk teamleder Susanne Kjær Andersen
susanne.kjaer.andersen@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Østerdalen Eventyrhuset er en del af dagtilbuddet Østerdalen. Østerdalen ligger i den nordvestlige del
af Svendborg Kommune, og består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Østerdalen: Østerdalens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Østerdalen (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Østerdalen Eventyrhuset under middel i tre ud af fem parametre. Især
drengenes trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Østerdalen Eventyrhuset over middel i
alle tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Østerdalen Eventyrhuset over middel i fire ud af
fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Østerdalen Eventyrhuset over middel i syv ud af otte
parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Kortlægningsresultatet for Østerdalen Eventyrhuset viser, at forældrene savner information om deres
barns udvikling. Samtidig oplever forældrene, at medarbejderne er lydhøre og forældrebesvarelserne
vedrørende information ligger over middel. Medarbejdergruppen har derfor været nysgerrig på, hvad det
er medarbejderne informerer om, når de ikke informerer om barnets udvikling. Ved hjælp af
grundmodulets tre e-læringsmoduler er svaret, at medarbejderne informerer om praktiske forhold frem
for barnets udvikling.
Østerdalen Eventyrhuset har afholdt forældremøde med fælles spisning, hvor alle forældre fik mulighed for
15 minutters samtale med en medarbejder om deres barns udvikling. Herudover blev sondringen mellem
børns trivsel og udvikling drøftet. Forældremødet blev afholdt kort efter at trivselsvurderinger på alle børn
blev udarbejdet, hvilket betød at medarbejderne netop havde kortlagt alle børns trivsel og udvikling.
Der er herudover udarbejdet relationsskema på alle børn (børn-voksen relation). Dette relationsskema
indgår i kompetencepakken voksen- bar kommunikation og relation, som børnehavegrupperne har valgt at
arbejde med. Vuggestuegruppen har valgt at arbejde med kompetencepakken Læringsmiljøet for de yngste
børn.
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Østerdalen Bakkehuset

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Skårup

Dagtilbudsleder Mai-Britt Strøm

Institutionstype: Børnehave

mai-britt.stroem@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 33 3-5-årige

Pædagogisk teamleder Gry Kristiansen
gry.kristiansen@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Østerdalen Bakkehuset er en del af dagtilbuddet Østerdalen. Østerdalen ligger i den nordvestlige del
af Svendborg Kommune, og består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Østerdalen: Østerdalens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Østerdalen (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Østerdalen Bakkehuset under middel i tre ud af fem parametre. Især
drengenes trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Østerdalen Bakkehuset over middel i
alle tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Østerdalen Bakkehuset under middel i tre ud af
fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Østerdalen Bakkehuset over middel i fem ud af syv
parametre (én parametre kan ikke vises).

Dagtilbuddets tiltag
Østerdalen Bakkehuset har indført en forældresamtale i forbindelse med at et barn modtages.
Forældresamtalen er indført for at afstemme forventninger til hinanden og for på bedst mulig måde at
modtage barnet. Til forældresamtalen er udarbejdet et forventningsskema, som udfyldes af forældre og
pædagog. Lederen deltager i samtalen. Der tilbydes tre forældresamtaler i løbet af et barns børnehavetid
(ved start, efter tre måneder og ved slut). Herudover afholdes der forældresamtale efter behov.
Medarbejdergruppen har sat fokus på sproget, idet kortlægningsresultatet viste, at flere børn oplevede at
de fik skældud. Drøftelserne har blandt andet haft fokus på, at det er barnet der bestemmer om der skal
være en barn-voksen relation. Medarbejdergruppen har været til et fyraftensmøde afholdt af BUPL med
overskriften
«Relationer i virkeligheden». Børnehusets ressourcepædagog deltog i fyraftensmødet.
Østerdalen Bakkehuset har valgt kompetencepakken barn – voksen kommunikation
og relation.
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Østerdalen Skårup Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Skårup

Dagtilbudsleder Mai-Britt Strøm

Institutionstype: Integreret institution

mai-britt.stroem@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 14 0-2-årige og 40 3-5årige

Pædagogisk teamleder Susanne Andersen
s.andersen@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Østerdalen Skårup Børnehus er en del af dagtilbuddet Østerdalen. Østerdalen ligger i den nordvestlige del
af Svendborg Kommune, og består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Østerdalen: Østerdalens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Østerdalen (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Østerdalen Skårup Børnehus under middel i tre ud af fem parametre. Især
pigernes trivsel ligger under middel. I forældrebesvarelserne ligger Østerdalen Skårup Børnehus over middel
i alle tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger Østerdalen Skårup Børnehus under middel i tre
ud af fem parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Østerdalen Skårup Børnehus under middel i seks ud
af otte parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Østerdalen Skårup Børnehus har valgt at fokusere på børnenes oplevelse af relation barn – voksen
sammenholdt med medarbejdernes oplevelse af samarbejdet om børnene. Hvis medarbejderne ikke føler
ansvar for alle børn, kan det så have en afsmittende effekt på børnenes oplevelse af relationen mellem barn
– voksen? Kortlægningen blev gennemført samtidigt med at kommende skolebørn havde skiftet stue. Måske
forsøgte børnene at fortælle, at de ikke følte sig trygge med de «nye voksne».
På baggrund af ovenstående har børnehuset valgt at sætte fokus på overgange interne i børnehuset. Med
den nye og kommende skolegruppe har børnehuset valgt at lade en pædagog fra mellemgruppen gå med i
storegruppen (for hele perioden). For den kommende skolegruppe har der været overleveringssamtale på
alle børn mellem en pædagog i mellemgruppen og en pædagog i storegruppen.
Østerdalen Skårup Børnehus har valgt kompetencepakken barn – voksen kommunikation og relation.
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Østerdalen Oure Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Oure

Dagtilbudsleder Mai-Britt Strøm

Institutionstype: Børnehave

mai-britt.stroem@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 15 3-5-årige

Pædagogisk teamleder Pia Drost
pia.drost@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Østerdalen Oure Børnehus er en del af dagtilbuddet Østerdalen. Østerdalen ligger i den nordvestlige del
af Svendborg Kommune, og består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Østerdalen: Østerdalens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Østerdalen (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Østerdalen Oure Børnehus over middel i alle fem parametre. På grund af
børnehusets størrelse kan der ikke vises kortlægningsresultater for drengene. I forældrebesvarelserne
ligger Østerdalen Oure Børnehus over middel i alle tre parametre. I kontaktpædagogbesvarelserne ligger
Østerdalen Oure Børnehus over middel i fire ud af fem parametre. På grund af børnehusets størrelse kan
der ikke vises kortlægningsresultater for medarbejdere.

Dagtilbuddets tiltag
Østerdalen Oure Børnehus har valgt at fokusere på forældrebesvarelserne, som viste at
informationen vedrørende de pædagogiske læreplaner lå under de øvrige kortlægningsresultater.
Børnene inddeles hver dag i læringsgrupper med 5-7 børn og én voksen. Aktiviteterne i læringsgrupperne er
planlagt med udgangspunkt i læreplanstemaerne. Det nye i disse læringsgrupper er, at der for hvert forløb
laves en SMTTE, som ligges på BørneIntra og hænges op i børnehuset. Herudover er der bestilt plancher
over læreplanstemaerne, som hænger i garderoben. Det bliver således nemt for medarbejderne at
inddrage læreplanstemaer i den daglige dialog med forældrene. Tiltaget er formidlet på et forældremøde,
hvor der blev henvist til kortlægningsresultatet. I kommunikationen på BørneIntra inddrager
medarbejderne oftere læreplanstemaerne når dagens aktiviteter beskrives.
Østerdalen Oure Børnehus har valgt kompetencepakken barn – voksen kommunikation og
relation. Børnehuset overvejer også at afvikle kompetencepakken Betydningen af kvalitet i
dagtilbud.
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Østerdalen Gudme Børnehus

Dagtilbuddets nøgletal

Kontaktinfo

Geografi: Gudme

Dagtilbudsleder Mai-Britt Strøm

Institutionstype: Integreret institution

mai-britt.stroem@svendborg.dk

Forventet antal børn 2017: 10 0-2-årige og 55 3-5årige

Pædagogisk teamleder Charlotte Jørgensen
charlotte.jorgensen1@svendborg.dk

Kort om dagtilbuddet
Østerdalen Gudme Børnehus er en del af dagtilbuddet Østerdalen. Østerdalen ligger i den nordvestlige del
af Svendborg Kommune, og består af seks børnehuse.
Hjemmeside for Østerdalen: Østerdalens hjemmeside - BørneIntra
Det værdimæssige grundlag (Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag) og det arbejdsmæssige grundlag
(faglighedsblomsten - professionel pædagogisk faglighed) er udgangspunktet for Svendborg Kommunes
kommunale og selvejende dagtilbud og dermed også for dagtilbuddet Østerdalen (Dagtilbudsområdets
hjemmeside - BørneIntra).

Hvad viser vores data
I børnebesvarelserne ligger Østerdalen Gudme Børnehus under middel i fire ud af fem parametre. I
forældrebesvarelserne ligger Østerdalen Gudme Børnehus over middel i alle tre parametre. I
kontaktpædagogbesvarelserne ligger Østerdalen Gudme Børnehus under middel i fire ud af fem
parametre. I medarbejderbesvarelserne ligger Østerdalen Gudme Børnehus over middel i alle otte
parametre.

Dagtilbuddets tiltag
Østerdalen Gudme Børnehus har valgt at arbejde med relation børn – børn. Der er etableret «hjælpevenner»
bestående af grupper af to børn, som skal hjælpe hinanden i garderoben, med madpakken etc.
Hjælpevennerne er visualiseret, således at alle børn ved hvem deres hjælpeven er. Herudover arbejder
medarbejderne med at invitere børnene ind i konfliktløsning, således at de voksne i højere grad bliver
mæglere frem for «dommere». Ved konfliktløsninger laves der aftaler mellem børnene, som hjælp til næste
gang de oplever en konflikt. Hensigten med hjælpevenner og ændret adfærd ved konfliktløsning er, at
børnene i højere grad skal hjælpe hinanden og løse problemerne sammen. De voksne skal guide og
understøtte frem for at løse. Børnene øver sig i at modtage og give hjælp.
Herudover har medarbejderne valgt at være nysgerrig på pigernes trivsel, idet denne er lavere end
drengenes trivsel. Medarbejderne arbejder på at være nysgerrig på pigerne samt få iscenesat deres
kompetencer.
Medarbejderne forsøger at holde hinanden op på ovenstående tiltag og tager fat i hinanden ved hjælp af
«det lille refleksionskort» fra TAG (Trivsel, og ArbejdslivsGlæde). Medarbejderne fortsætter med at gå på
iagttagelse i børnehusets andre grupper.
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Oversigt over dagtilbud der har deltaget i kortlægningen
Kommu
Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst

Institution
Børnehuset Børnekæret
Børnehaven Eventyrhaven
Øster Snede Børnehus
Børnehaven Lykkebo
Børnehaven Skovtrolden
Barrit Børnehus

Administrator
Jette Risager
Hannemone Pedersen
Stinne Møller Jespersen
Grethe Nielsen
Birgit Barasinski
Helle Eglin
Niels Henning
Stræde Nielsen
Susie Helle Johnsen
Kirsten Laursen
Jette Vergo Christensen

Mailadresser
Jette.risager@hedensted.dk
Hannemone.pedersen@hedensted.dk
Stinne.moeller.jespersen@hedensted.
Grethe.nielsen@hedensted.dk
Birgit.barasinski@hedensted.dk
Helle.eglin@hedensted.dk

Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst

Børnehuset Lille Dalby
Børnehuset Tippen
Børnehuset Østerled
Børnehaven Stjerneskuddet
Den integrerede institution
Spiloppen
Den integrerede institution
Giraffen
Den integrerede institution
Tryllefløjten
Fælles institutionen
Rårup/Skjold
Rårup Børnehus:
Skjold Idrætsbørnehave
Hornsyld Idrætsbørnehus

Finn Abrahamsen

Finn.abrahamsen@hedensted.dk

Kirsten Ravn Kjems

Kirsten.kjems@hedensted.dk

Lisbeth Østergaard

Lisbeth.oestergaard@hedensted.dk

Susanne Lund
Line Hvidberg Hansen
Susanne Lund
Lene Holm Andersen

Line.Hvidberg-Hansen@hedensted.dk
Susanne.lund@hedensted.dk
Lene.holm.andersen@hedensted.dk

Birte Tjagvad Schmidt

Birte.t.schmidt@hedensted.dk

Hedenst
Hedenst

Landsbyhaven (USFO)
Den integrerede
institution Skovly
Rask Mølle Børneunivers

Tove Paaske
Kirsten Holst Nielsen

Tove.paaske@hedensted.dk

Hedenst

Søstjernen

Kirsten Holst Nielsen

Kirsten.holst.nielsen@hedensted.dk

Hedenst

Skovstjernen

Inge Madsen

Inge.madsen@hedensted.dk

Hedenst
Hedenst

Skovpyramiden (USFO)
Tofteskovens Børnehuse

Anette Nielsen
Tine Vinther Kjeldgaard

Anette.nielsen@hedensted.dk

Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst

Tusindfryd:
Tuen:
Tørringinstitutionen
Tørring Børnehus
Myretuen:
Ølsted Børnehave

Tine Vinther Kjeldgaard
Jytte Petersen
Helle Hanne Povelsen
Helle Hanne Povelsen
Rigmor Jespersen
Kim Funk Johannessen

Tine.kjeldgaard@hedensted.dk
Jytte.Petersen@hedensted.dk

Hedenst
Hedenst

Billund

Aale Hjortsvang Børneby
Tip-Teamet
Børne- og Ungeuniverset
Hejnsvig – Hejnsvig
Dagplejen -Grindsted Øst

Billund
Billund

Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst
Hedenst

Billund

Billund
Billund

Helene Bundgaard
Hansen

Niels.hs.nielsen@hedensted.dk
Susie.johnsen@hedensted.dk
Kirsten.Laursen@hedensted.dk
Jette.christensen@hedensted.dk

Helle.povelsen@hedensted.dk
Rigmor.jespersen@hedensted.dk
Kim.johannessen@hedensted.dk

Lone Kirkeby

Helene.b.hansen@hedensted.dk
Lone.kirkeby@hedensted.dk

Annette Hald

AH@billund.dk

Birgit Laursen

BIL@billund.dk

Dagplejen -Sdr. Omme

Birgit Laursen

BIL@billund.dk

Sdr. Omme Børnehave
Børnenes Univers Grindsted
Syd
Børnenes Univers Grindsted

Bodil Sparvath

BSP@billund.dk

Britta Rask

BR@billund.dk

Britta Rask

BR@billund.dk
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-Sydtoften
Dagtilbudsleder: Britta Rask
Dagplejen -Filskov
og
Dagplejen -Grindsted Syd 1 og

Britta Rask

BR@billund.dk

Heidi Gammelgaard

HGA@billund.dk

Helle Høstgaard

HHM@billund.dk

Helle Høstgaard

Billund

Leder af dagplejen
Dagtilbudsleder: Karin
Christensen
Børnenes Univers Grindsted
Vest - Langelandsvej
Børnenes Univers Grindsted
Vest -Trehøjevej
Børnenes Univers
Billund - Klatretræet
Børnenes Univers
Billund - Trætoppen
Børnenes Univers
Billund - Træstubben
Dagtilbudsleder: Kirsten
Vestergaard
Dagplejen -Grindsted Vest 1

Billund

Dagplejen -Hejnsvig

Billund

Billund
Billund
Billund
Billund
Billund

Karin Christensen

KAC@billund.dk

Karin Christensen

KAC@billund.dk

Karin Christensen

KAC@billund.dk

Kirsten Vestergaard

KIV@billund.dk

Kirsten Vestergaard

KIV@billund.dk

Kirsten Vestergaard

KIV@billund.dk

Kirsten Vestergaard

kiv@billund.dk

Lisbeth Holm Jensen

LHJ@billund.dk

Lisbeth Holm Jensen

LHJ@billund.dk

Ninette Toft Hansen

NTH@billund.dk

Pia Madsen

PM@billund.dk

Billund

Dagplejen -Billund 3
Børnehuset Andedammen og
dagplejen i Vorbasse
Dagplejen -Billund 1

Rikke Hyldgaard

RIHY@billund.dk

Billund

Dagplejen -Billund 2

Rikke Hyldgaard

RIHY@billund.dk

Billund

Leder af dagplejen

Simone de Lemos

SDL@billund.dk

Billund

Børnehaven Stenderup Skole

Ulla Fredslund Hansen

UFH@Billund.dk

Billund

Dagplejen -Grindsted Vest 2
KLOKKEFRØEN (BØRNEHAVEN
KLOKKEFRØEN)
LABYRINTEN
ÆBLEHAVEN
(IDRÆTSINSTITUTIONEN
ÆBLEHAVEN)
Frederiksodde Distriktet

Vivi Nørby Andersen

VNA@billund.dk

Annette Dahl Schmidt

annette.schmidt@fredericia.dk

Annette Rasmussen

annette.rasmussen1@fredericia.dk

Annette Rasmussen

annette.rasmussen1@fredericia.dk

Anni Thomsen

Anni.thomsen@fredericia.dk

Birte Damsted

birte.damsted@fredericia.dk

Connie Bøje Lubek
Dorte Dornhoff H.
Christensen

connie.lubek@fredericia.dk

Frederici

DUPONTS GÅRD
VALHALLA (BØRNEHUSET
VALHALLA)
PELIKANEN
(DAGINSTITUTIONEN
GADES GÅRD
(KULTURBØRNEHAVEN
GADES GÅRD)
BØGESKOV (BØRNEHUSET
BØGESKOV)
LUCINAHAVEN
BISSENSVEJ
(BØRNEHAVEN
VOLDLY

Frederici

AGERKROGEN (BØRNEHUSET

Billund
Billund
Billund
Billund
Billund
Billund

Billund

Frederici
Frederici

Frederici
Frederici
Frederici
Frederici
Frederici

Frederici
Frederici
Frederici
Frederici

dorte.d.christensen@fredericia.dk

Dorthe
Schubert

dorthe.andresen@fredericia.dk

Ella Feltendahl

ella.feltendahl@fredericia.dk

Esben Balle Hansen

esben.hansen@fredericia.dk

Gitte Lykke

gitte.lykke@fredericia.dk

Gitte Lind Jørgensen

gitte.jorgensen@fredericia.dk

Hanne Ree

hanne.ree@fredericia.dk
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ERRITSØ - AGERKROGEN)
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia

BAKKELY (BØRNEHUSET
ERRITSØ
Fjordbakke Distriktet
Kirstinebjerg Distriktet
STENDALEN
(BØRNEHAVEN
ØSTERVOLD (BØRNEHUSET
ØSTERVOLD)
LYNGHØJEN

Fredericia

PETER AAGE GÅRDEN
(DAGINSTITUTIONEN
PETER AAGE GÅRDEN)
BROHAVEN

Fredericia

Erritsø Distriktet

Fredericia

Fredericia

SKOVLODDEN

Hanne Ree

hanne.ree@fredericia.dk

Hanne Nielsen

Hanne.r.nielsen@fredericia.dk

Hanne Bramm

Hanne.bramm@fredericia.dk

Inge Lise Andersen

inge.andersen@fredericia.dk

Jane Friedrichsen
Kamilla
Bergenhagen

jane.friedrichsen@fredericia.dk
kamilla.jakobsen@fredericia.dk

Kirsten
Hummelgaard

kirsten.hansen@fredericia.dk

Klavs Jensen

klavs.jensen@fredericia.dk

Klavs Jensen
Konst. leder
Ulla Sørensen

Klavs.jensen@fredericia.dk

Kristian Hahn

kristian.hahn@fredericia.dk

Lene Christiansen

lene.christiansen@fredericia.dk

Lene Christiansen

lene.christiansen@fredericia.dk

Lisbeth Rasmussen

lisbeth.rasmussen@fredericia.dk

ulla.sorensen@fredericia.dk

Fredericia

FYRTÅRNET (BØRNEHAVEN
FYRTÅRNET)
KASTANJEGÅRDEN
(IDRÆTSBØRNEHAVEN
KASTANJEGÅRDEN)
TA' FAT
(IDRÆTSBØRNEHAVEN TA'
RANDALGÅRD BØRNEHAVE

Fredericia

KLØVERLØKKEN

Lisbeth Tørnes

lisbeth.tornes@fredericia.dk

Fredericia

SPIREN (BØRNEHAVEN SPIREN)
SNAREMOSEN (BØRNEHAVEN
SNAREMOSEN)
HERSLEV BØRNEHAVE
TA' FAT
(IDRÆTSBØRNEHAVEN TA'
Ullerup Bæk Distriktet
KORSKÆRPARKEN
(DAGINSTITUTIONEN
KORSKÆRPARKEN)
ULLERUPHAVE
(BØRNEHUSET

Lone Vallentin
Lonny
Ødegaard

lone.moenster@fredericia.dk

Mette Fasterholt
Michael Hasselstrøm
Andersen

mette.fasterholt@fredericia.dk

Randi Bode

Randi.bode@fredericia.dk

Ronnie Parsberg
Kreutz Andersen

ronnie.andersen@fredericia.dk

Fredericia

Fredericia
Fredericia

Fredericia
Fredericia
Fredericia
Fredericia

Fredericia
Fredericia
Fredericia
Nordfyns
Nordfyns
Nordfyns
Nordfyns
Nordfyns
Nordfyns
Nordfyns
Nordfyns
Nordfyns

3F (BØRNEHAVEN 3F)
Børnehuset Veflinge
Børnehuset Skoven
Børnehuset Sporvognen
Børnehuset Græshoppen
Distrikt Kystskolen
Børnehuset dalskovreden
Børnehuset Græshoppen

Nordfyns

Børnehuset Hårslev
Børnehuset Særslev
Børnehuset Adamsminde

Nordfyns

Distrikt Havred

lonny.nielsen@fredericia.dk

michael.h.andersen@fredericia.dk

Ulla Sørensen
Yvonn
Hammeleff
Anette Sørensen

ulla.sorensen@fredericia.dk

Anne Lise Sievers
Anne lise Nielsen

as@nordfynskommune.dk
ani@nordfynskommune.dk

Anne Enevoldsen

anne.mikp@gmail.com

Anne Lise Nielsen
Benedicte Helvweg

ani@nordfynskommune.dk
bhel@nordfynskommune.dk

Birgit Jørgensen
Bo Jensen
Britta Stenderup

bihj@nordfynskommune.dk
btj@nordfynskommune.dk

Franklin Snijders

fras@nordfynskommune.dk

Gitte Helga Kristensen

ghk@nordfynskommune.dk
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Nordfy

Børnehuset Skamby

Henriette Andersen

hand@nordfynskommune.dk

Nordfy
Nordfy

Børnehuset Kernen

Jette Sørensen
John Thomas Errebo

jes@nordfynskommune.dk
jte@nordfynskommune.dk

Nordfy

Distrikt Sletten
Børnehuset Nordmark

Laila Christensen

lac@nordfynskommune.dk

Nordfy

Børnehuset Skovtroldene

Lene Jensen

lbni@nordfynskommune.dk

Nordfy

Distrikt Søndersø

Lillian Andersen

Lia@nordfynskommune.dk

Nordfy

Børnehuset Birkemose
Dagtilbudsleder og
Teamkoordinator
Distrikt Særslev/Hårslev
Børnehuset Veflinge

Lise Terkelsen

list@nordfynskommune.dk

Lisebeth Poulsen
Lotte Lisbeth
Maria Argiris
Marianne Biesbjerg
Jensen

dragen@postkasse.net
llip@nordfynskommune.dk
mcsa@nordfynskommune.dk

Mette Hjort
Mette Roland
Rasmussen

mehj@nordfynskommune.dk

Palle Jørgensen

pjor@nordfynskommune.dk

Nordfy
Nordfy
Nordfy
Nordfy
Nordfy
Nordfy

Børnehuset Sneglen
Distrikt Bogense

mbje@nordfynskommune.dk

Nordfy

Børnehuset Sporvognen
Børnehuset kastaniengården

Nordfy

Børnehuset Mini Max

Pernille Sundbye

psu@nordfynskommune.dk

Nordfy

Børnehuset Mælkevejen

Pia Malling

pma@nordfynskommune.dk

Nordfy
Nordfy
Nordfy

Børnehuset Sneglen
Børnehuset dalskovreden
Børnehuset Særslev
Distrikt (Leder: Ulla Lund)

Pia Larsen
Pia Simonsen
Rie Storm

pbl@nordfynskommune.dk
psi@nordfynskommune.dk
rie@nordfynskommune.dk

Ulla Lund
Steen
Smedegaard

uwl@nordfynskommune.dk

Nordfy
Svendb

Børnehuse i Børnebyøster

meror@nordfynskommune.dk

steen.kjeldsen@svendborg.dk

Svendb

Børnebyøster, Holbøllsminde

Karin Lauridsen

steen.kjeldsen@svendborg.dk

Svendb

Børnebyøster, Poppellunden

Kirsten Hviid

steen.kjeldsen@svendborg.dk

Svendb

Børnebyøster, Humlebien

Birgitte Boussnina

steen.kjeldsen@svendborg.dk

Svendb

Børnebyøster, Kobberbækkn

Marianne Hansen

steen.kjeldsen@svendborg.dk

Svendb

Børnebyøster, Paraplyen

Helle Djelby
Dorthe Børsting
Sørensen

steen.kjeldsen@svendborg.dk

Svendb

Børnebyøster, Thurø

steen.kjeldsen@svendborg.dk

Svendb

Børnehuse i Egebjerg

Kirsten Søndergaard

kirsten.sondergaard@svendborg.dk

Svendb

Egebjerg, V. Skerninge

kirsten.sondergaard@svendborg.dk

Svendb
Svendb
Svendb
Svendb
Svendb

Egebjerg, Kirkeby Børnehus
Egebjerg, Ollerup Børnehus
Egebjeg, Stenstrup Børnehus
Børnehuse i Sundet
Sundet, 4-Kløveren

Helle Rasmussen
Tove Hedegaard
Rasmussen
Gitte Krogh
Marianne Sigvardt
Fie Lademann
Lone Bentzen

Svendb
Svendb
Svendb
Svendb
Svendb
Svendb
Svendb
Svendb

Sundet, Børnely
Sundet, Solsikken
Sundet, Lundby Børnehave
Sundet, Sundhøj Børnehus
Børnehuse i Vesterlunden
Vesterlunden, Nordlyset
Vesterlunden, Nordenvinden
Vesterlunden, Skovlinden

Hanne Ebbesen
Marjun B. Jensen
Karen Søvad
Majken Bjerregård
Pia Nørgaard
Anita Assendrup
Vakant
Vakant

fie.lademann@svendborg.dk
fie.lademann@svendborg.dk
fie.lademann@svendborg.dk
fie.lademann@svendborg.dk
pia.norgaard@svendborg.dk
pia.norgaard@svendborg.dk
pia.norgaard@svendborg.dk
pia.norgaard@svendborg.dk
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Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo

Vesterlunden, Ryttergården
Vesterlunden, Kernehuset
Vesterlunden, Kildebækken
Børnehuse i Østerdalen
Østerdalen, Bakkehuset
Østerdalen, Eventyrhuset

Michael Axelsen
Bente Sevald
Anne Kunkel
Mai-Britt Strøm
Gry Kristiansen
Susanne Kjær

pia.norgaard@svendborg.dk
pia.norgaard@svendborg.dk
pia.norgaard@svendborg.dk
mai-britt.stroem@svendborg.dk
mai-britt.stroem@svendborg.dk
mai-britt.stroem@svendborg.dk

Svendbo
Svendbo
Svendbo

Østerdalen, Gudme Børnehus
Østerdalen, Oure Børnehus
Østerdalen, Skårup Børnehus
Østerdalen,
Hesselager
Dagplejegrupper i Dagplejen
Dagplejen, Thurø
Dagplejen, Hømark
Dagplejen, Østre Bydel
Dagplejen, Tved
Dagplwejen, Nordre 1

Charlotte Jørgensen
Pia Drost
Susanne Andersen

mai-britt.stroem@svendborg.dk
mai-britt.stroem@svendborg.dk
mai-britt.stroem@svendborg.dk

Britta Børling
Ole Christian Lund
Gitte Waters
Gitte Waters
Britta Napier
Britta Napier
Britta Napier

mai-britt.stroem@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk

Dagplejen, Ollerup/V.
Dagplejen, Kirkeby
Dagplejen, Kogtved
Dagplejen, Vestre Bydel
Dagplejen Nordre 2
Dagplejen, Stenstrup
Dagplejen, Gudbjerg og
Dagplejen, Skårup
Dagplejen, Oure/Vejstrup
Dagplejen, Hesselager
Dagplejen, Sundhøj
Dagplejen, Lundby
Børnehuse i Fyrtårnet
Fyrårnet, Byparkens Vuggestue
Fyrtårnet,
Børnegården
Fyrtårnet,
Mariasøstrenes
Fyrtårnet, Rantzausminde
Børnehave
Børnehuset Ådalen
Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje -

Yvonne Nielsen
Yvonne Nielsen
Helle Jørgensen
Helle Jørgensen
Helle Jørgensen
Tanja Christophersen
Tanja Christophersen
Liselotte Nielsen
Liselotte Nielsen
Liselotte Nielsen
Lisbeth Rasmussen
Lisbeth Rasmussen
Kirsten Fasmer
Anne Grethe W.

ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
ole.christian.lund@svendborg.dk
info@mariasoestrenes-boernehus.dk
info@byparkensvuggestue.dk

Bettinna Stryhn

info@boernegaarden-svendborg.dk

Kirsten Fasmer

info@mariasoestrenes-boernehus.dk

Linda Egmose
Kate Schmidt

info@rantzausminde.com
ksch@kolding.dk

Administrator

tien@kolding.dk

Administrator

lisbj@kolding.dk

Administrator

karp@kolding.dk

Administrator

lewi@kolding.dk

Administrator

elho@kolding.dk

Administrator

likk@kolding.dk

Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Svendbo
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
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Kolding
Kolding

Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Den kommunale
dagpleje Børnehaven Højvang

Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding

Børnehaven Løvetand
Børnehaven Fristedet
Børnehaven Tusindfryd
Daginst. Kastaniegården
Daginst. Nordstjernen
Børnehaven Troldebo
Børnehaven Mariekjær

Antoinette Kjeldsen
Bodil Dencker
Marianne de Place
Dorte Jørgensen
Grethe Ladefoged
Eike Liner Binger
Helle Maibrit

anyb@kolding.dk
bode@kolding.dk
makp@kolding.dk
dorj@kolding.dk
grla@kolding.dk
eibi@kolding.dk
hems@kolding.dk

Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding

Daginst. Agtrupvej/Brunebjerg
Børnehaven Regnbuen
Taps Børnehave
Daginst. Troldblomst
Daginst. Tved
Børnehaven Eltang

Susanne Holm
Tina Andersen
Gitte Bregnhøj-Olesen
Dorte Dam Jensen
Gitte Ottesen
Marie Skovbo

suho@kolding.dk
atin@kolding.dk
gibr@kolding.dk
ddam@kolding.dk
giot@kolding.dk
msca@kolding.dk

Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding

Børnehaven Spiren
Børnehaven Sønderled
Engsøens Børnehus
Børnehaven Gl. Kongevej
Strandhuse Børnehave
Daginstitutionen Drejens
Daginst. Kernehuset
Daginst. Petersbjerggård

Ulla Hedegaard
Tina Bojsen Petersen
Gerth Hansen
Marianne Moos
Jytte Buch Petersen
Bente Rasmussen
Ragnhild Kienle
Jane Bødskov

ulhh@kolding.dk
tibp@kolding.dk
geah@kolding.dk
marm@kolding.dk
jbup@kolding.dk
benr@kolding.dk
rakr@kolding.dk
jabp@kolding.dk

Kolding
Kolding

Daginst. Skovbrynet
Daginst. Palmealle

lidp@kolding.dk
rimg@kolding.dk

Kolding
Kolding
Kolding
Kolding

Pinjevejens Børnehus
Sdr. Bjert
Daginst. Firkløveret
Børneuniverset Sdr. Stenderup

Lisbeth Petersen
Rita Gravesen
Kirsten
Bruun
Lone Hasenfuss
Pia Nielsen
Tania Madsen

Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding

Administrator

blis@kolding.dk

Administrator

ulbj@kolding.dk

Administrator

anlk@kolding.dk

Administrator

pioe@kolding.dk

Administrator

losto@kolding.dk

Administrator

jadb@kolding.dk

Administrator

ulth@kolding.dk

Administrator

girh@kolding.dk

Administrator

piate@kolding.dk

Administrator

heni@kolding.dk

Administrator
Karin Thorup

maur@kolding.dk
kabt@kolding.dk
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kbjo@kolding.dk
lloh@kolding.dk
pini@kolding.dk
Tama@kolding.dk
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(landsbyordning)
Kolding
Kolding
Kolding

Daginst. Kildemosen
Børnehuset Hejls
Daginst. Trekløveren

vimo@kolding.dk
hesc@kolding.dk
ampe@kolding.dk

Vamdrup Børnehave
Daginst. Kongeåen

Vibeke Mortensen
Helle Schneider
Anne Marie Pedersen
Bodil
ØstergaardMorten Mortensen

Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding
Kolding

Børnegården Vester Nebel
Børnehusene i Vonsild
Børnehuset Søbo
Børnehaven Over Vejen
Børnehuset ved Åen
Midtbyens Børnehus
Daginst. Under Egen

Lone Andersen
Marianne Dupont
Bente Tonnesen
Hanne Fallesen
Charlotte Juhl Hansen
Linda Fredensborg
Kirsten Marie Høeg

loha@kolding.dk
mard@kolding.dk
beto@kolding.dk
hafa@kolding.dk
cneh@kolding.dk
lifr@kolding.dk
kjes@kolding.dk
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booe@kolding.dk
momo@kolding.dk
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Program for Læringsledelse - dagtilbud: Kontaktliste
Karina Krogh Kristensen
Kvalitetskonsulent
Billund Kommune

Karin Øllegaard
Fuldmægtig
Kolding Kommune

kkk@billund.dk
79 72 75 99

kaol@kolding.dk
79 79 28 05

Hanne Damholdt
Udviklingskonsulent
Billund Kommune

Sanne Clausen
Læringskonsulent
Nordfyns Kommune

hd@billund.dk
45 79 72 74 57

scl@nordfynskommune.dk
64 82 82 18

Elise Venndt
Pædagogisk
Udviklingskonsulent, CPU
Fredericia Kommune

Sisse Dohrmann
Læringskonsulent
Nordfyns Kommune
sido@nordfynskommune.dk

elise.venndt@fredericia.dk
22 82 29 54
Karen Kvist
Pædagogisk
Udviklingskonsulent, CPU
Fredericia Kommune
karen.kvist@fredericia.dk
41 16 77 43

Britt Lykke Ejby
Administrativ konsulent
Svendborg Kommune

Eva Langmaack
Pædagogisk administrativ
konsulent
Hedensted Kommune
eva.langmaack@hedensted.dk
79 75 52 42

Anne Bang-Olsen
Pædagogisk konsulent
Svendborg Kommune

britt.lykke.ejby@svendborg.dk
62 23 45 19

anne.bang-olsen@svendborg.dk
62 23 45 21

Ole Hansen
Programleder

Lone Roesen
Leder af Læring i dagtilbud
Hedensted Kommune
lone.roesen@hedensted.dk
24 63 23 38

oha@edu.au.dk
40 22 02 71

Annemette Helligsø
Sekretær

Bitten Bunkenborg
Chefkonsulent
Kolding Kommune

anhe@learning.aau.dk
22 74 64 64

bibu@kolding.dk
79 79 61 16
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