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Indsatsområder - Fremtidens Dagtilbud 
 
 

Samskabelse 
Vi kan mere når vi forener vores ressourcer 

 

Tæt dialog og samarbejde om barnet  

 Medarbejderne skaber et klima, hvor man i mellem forældre og medarbejder er fælles om 

udviklingen af barnet. 

 Der udvikles i hver institution faste strukturer for forældresamarbejdet omkring det enkelte barn.  

 For alle institutioner fastlægges en plan for afvikling af faste samtaler i løbet af barnets ophold i 

dagtilbud, så der afholdes opstarts, status og afslutningssamtale. 

 Medarbejderne er klar til at vejlede forældre omkring barnet, hvis forældrene beder om råd. 

Medarbejderne tager også selv kontakt til forældrene med råd/vejledning, hvis det kan fremme 

barnets udvikling. 

 

Frivillige inviteres åbent 

 Institutionerne integrerer frivillige foreninger eks. spejder, sportsklubber, ældresagen m.m. i 

hverdagen. Med afsæt i kommunens kommende frivilligheds/civilsamfundsstrategi afdækker 

institutionerne deres muligheder i lokalområdet. 

 Forældrene indgår naturligt i institutionens virke, hvilket binder børnenes hverdagsliv sammen.  

Sammen med forældrebestyrelserne laves en handleplan for forældrenes involvering. 

 Der laves i institutionerne en struktur for forældrenes deltagelse i institutionens virke. 

 I dialog mellem direktør og institutioner defineres udviklingen og der sættes ambitiøse mål for 

integrationen af frivillige.  

 

Medarbejderne samler og deler viden 

 Med muligheden for individuelle løsninger og med forskellige specialkompetencer i spil får 

medarbejderne en koordinerende rolle i forhold til indsatsen og imødekommelsen af barnets 

behov.  

 Medarbejderne sikrer at viden og information om barnet forankres og deles mellem de voksne, der 

har kontakten til barnet. 

 Tværgående kompetenceudvikling for medarbejderne matcher behovet for faglig fornyelse og 

kvalitetsudvikling. 

 

Sammenhæng 
Vi skaber den røde tråd i børnelivet 

 



Dokumentnr.: 727-2013-151992  side 2 

 

Nysgerrighed og tryghed er forudsætninger for gode overgange  

 Barnet sikres kendskab til og erfaring med den nye virkelighed det bevæger sig hen imod. Der laves 

flere besøg det nye sted og sammen med barnet laves en lille fortælling om barnet, der kan tages 

med videre.  

  Forældrene involveres aktivt i arbejdet med overgangen, så hele familien har klare forestillinger 

om barnets nye virkelighed.  

 I overgangen til skole arbejder de skoleklare børn med en digital overgang til skolen. Alle skoleklare 

børn bruger digitale værktøjer (iPads eller anden tablet) som modsvarere det, der anvendes i 

skolen.  

 

Helhed i indsatser og information 

 Forældrene sikres en sammenhæng i kommunikationen omkring deres barn. Alle forældre oplever, 

at dagtilbud i Odder Kommune kommunikerer med et fælles sprog og begrebsapparat.  

 Forældre har fuld adgang til informationer om deres barn. Det gælder særligt forældre til børn med 

særlige behov, der har adgang til informationer om indsatser udviklinger vedr. deres barn.  

 Alle kommunale institutioner, der har med børnene at gøre kan dele informationer om indsatser og 

målsætninger på børneområdet kobles informationsmæssigt sammen. Det undersøges, hvordan 

dette kan understøttes digitalt samt ved omlægning af arbejdsgange i den kommunens 

institutioner/afdelinger.  

 

Stærk organisatorisk sammenhæng  

 Alle dagplejere samarbejder med en daginstitution, og alle daginstitutioner knyttes i et tættere 

samarbejde med en skole. Det kræver at der skabes en ledelsesmæssig og økonomiske 

sammenhæng mellem tilbuddene.  

 Større og mere robuste enheder sikre, at ressourcerne bruges bedst muligt fagligt og økonomisk.  

 Den faglige kvalitet udvikles og styrkes når medarbejderne får mulighed for at udveksle viden og 

erfaring med hinanden på tværs af arbejdsfelter.  

 

Kompetencer 
Vi ved mere sammen end hver for sig 

 

 

Udgangspunkt tages i barnets kompetencer 

 Alle møder barnet med udgangspunkt i de ressourcer barnet har. I dialog med forældre og andre 

ressourcepersoner afklares barnets kompetencer bredt.  

 I relationen med barnet er medarbejderne tydelige omkring barnets nuværende ressourcer og 

kompetencer så barnet anerkendes for det det kan.  

 Med udgangspunkt i anerkendelsen af barnets nuværende kompetencer arbejdes der mod barnets 

næste udviklingszone. Kompetencehjulet anvendes blandt andet som redskab til dette. 
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Åbenhed for andre faglige kompetencer  

 Der dannes en team i kommunen med en bred faglig vifte af kompetencer. I teamet indgår 

eksempelvis fagpersoner med kompetencer indenfor: motorik, fysioterapi, psykomotorik, musik, 

sprog, IT, natur, kreativitet og kunst, inklusion og specialpædagogik. Teamet opererer på tværs i 

institutionerne, så viden spredes og anvendes, hvor der er behov. 

 Forældrene planlægger sammen med medarbejderne i institutionen, hvordan fagkompetencer fra 

teamet kan bruges i udviklingen af barnet. 

 Udviklingen og indholdet i teamet er dynamisk og tilpasses behovet og efterspørgslen for 

nyudvikling indenfor dagtilbudsområdet. 

Medarbejderne skaber faglig viden og anvender nyeste forskningsresultater 

 Det sikres igennem tæt samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, at 

medarbejderne får mulighed for at opdatere og udbygge den faglige viden.  

 Alle børn få et sund frokostmåltid, som en del af dagtilbudsydelsen. De smagsoplevelser og 

muligheder et barn bliver introduceret for er i høj grad medbestemmende for barnets madvaner 

som voksen.  

 Når der arbejdes på tværs af forskellige fagligheder i det tværgående team genereres ny faglig 

viden. Denne viden forankres i organisationen og deles gerne med forsknings- og 

uddannelsesinstitutioner. 

 

Nærvær 
Vi er til stede i relationen  

 

 

Alle børn føler sig set og forstået  

 Barnet får anerkendelse for det det magter og for at være den, det er. 

 Igennem supervision sikres det at medarbejderne altid har fokus på samværsrelationerne i ICDP 

 Alle børn hjælpes med at skabe relationer i børnegruppen og være en del af fællesskabet 

 Medarbejderne hjælper barnet med at kontrollere sig selv ved på en positiv måde at sætte 
grænser, ved at lede det og vises positive alternativer.   

 

Lydhørhed overfor hinanden 

 Alle oplevelser med barnet har værdi. Forældre og medarbejdere er opmærksomme på 
forandringer i barnets dagligdag, der kan påvirke barnet i kortere perioder.  

 Medarbejderne viser positive følelser - at man er glad for barnet og gør sig følelsesmæssig 
tilgængelig overfor barnet. 

 Der gives mening til barnets oplevelse af omverden ved at tale om den og ved at vise følelser og 
entusiasme overfor barnet. 

 

Relationer er udgangspunktet for udvikling 

 Alle medarbejdere arbejder fortsat ud fra ICDP metode. Det sikres at alle medarbejdere er 

uddannet i metoden, der har fokus på relationsarbejdet og den voksnes tilgang til barnet. 
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 Dagtilbuddene samarbejder med skoleområdet om arbejdet med inklusion og det sikres, at 

medarbejdere uddannes i forhold til inklusion. 

 Det sikres at medarbejderne inden for den samlede organisation (dagpleje, daginstitution, SFO og 

skole) kender hinanden og har gode relationer til hinanden. 

 Medarbejdere udveksler erfaringer og superviserer hinanden på tværs af enheder. 

 

Fleksibilitet 
Vi arbejder dynamisk 

 

Individuelle løsninger til individuelle behov 

 Reglerne for pasningsgaranti, der garanterer en plads indenfor 3 måneder forbedres, så der gives 

garantiplads i Odder Kommune indenfor 1 måned. 

 Igennem brugen af team med kompetencer indenfor eksempelvis fysioterapi, psykomotorik, musik, 

sprog, IT, m.m. kvalificeres og styrkes den enkelte medarbejders arbejde med barns behov og 

udvikling.  

 Barnet oplever stabilitet i tilbuddet, så udsving ved medarbejdernes sygdom, ferie eller lignende i 

mindst muligt omfang påvirker barnets hverdag. 

 

Fleksibilitet i dagtilbuddet 

 Åbningstiderne udvides i dagtilbuddene, så de matcher dagplejens åbningstider (kl. 6-18, fredag kl. 

6-17) 

 Der er fleksible åbningstider udenfor den almindelige åbningstid efter aftale og behov. I opland kan 

alle institutioner have fleksible åbningstider i Odder by vil få institutioner have dette tilbud. 

 Betalingen for brug af dagtilbud i Odder Kommune reduceres. 

 

Lokale løsninger til lokale behov 

 Med den organisatoriske sammenhæng mellem enheder (dagpleje, daginstitution, SFO og skole) er 

det muligt at lave forskellige løsninger i forhold til dagtilbuddene, der matcher behov og 

muligheder i lokalområderne. 

 For at sikre stabilitet i dagplejen fastfryses antallet af dagplejere i Odder Kommune. Der oprettes 
efter behov vuggestueenheder i alle daginstitutioner.  

 Lokale foreninger skal indgå i tæt samarbejde med dagtilbuddene.  
 

 

 

 


