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Odder Kommunes dagtilbud
Dagtilbud i Odder Kommune er opdelt i tilbud i 
Odder by og landsbyordninger i oplandet. I Odder 
by er der fire integrerede institutioner samt 
dagplejen, der danner trygge rammer om 
hverdagen for kommunens mindste. I oplandet 
har kommunen etableret 4 landsbyordninger, 
hvor dagplejen, daginstitution og skole er én 
samlet enhed. 

Dagplejen i Odder by har udover gæstedagpleje 
også et gæstehus, hvor dagplejens børn kan 
komme når deres faste dagplejer er syg eller 
holder ferie. Det sikrer, at dit barn altid er i 
velkendte omgivelser, hvis barnets dagplejer er 
syg eller holder ferie. Dagplejens børn kommer 
også i gæstehuset når der er heldagslegestue.

I Odder Kommune er der indført garantiplads på 
en måned. Det betyder, at du er garanteret 
pasning inden for en måned, efter du har skrevet 
dit barn op til en institutionsplads. Det er ikke 
givet, at der indenfor en måned er plads i den 
institution, du har som første prioritet, men hvad 
enten du vælger en kommunal daginstitutions- 
eller en dagplejeplads er dit barn sikret et 
pasningstilbud af højeste kvalitet .

På Digital Pladsanvisning kan du skrive dit barn op 
til en plads i en dagpleje eller vuggestue. Du kan 
prioritere, hvilke institutioner du gerne vil have 
plads i og følge med i, hvor du står på ventelisten. 

På Digital Pladsanvisning kan du også søge om 
økonomisk friplads. Her finder du samlet 
information om dagtilbud i Odder Kommune: 
https://odder.dk/borger/boern-
unge/boernepasning/

Fremtidens dagtilbud
Fremtidens dagtilbud er en strategi, hvis vision er, 
at ”Sammen udvikler vi vores børn med fokus på 
den enkelte som en del af fremtidens samfund”. 

Samskabelse

Vi kan mere når vi 
forener vores ressourcer

Sammenhæng

Vi skaber den røde 
tråd i børnelivet 

Kompetencer

Vi ved mere sammen 
end hver for sig

Nærvær

Vi er tilstede i 
relationen

Fleksibilitet

Vi arbejder dynamisk

 

Tæt dialog og samarbejde 
om barnet  

Relationer er 
udgangspunktet for 
udvikling

Nysgerrighed og 
tryghed er 
forudsætninger for 
gode overgange

Stærk organisatorisk 
sammenhæng

Helhed i indsatser og 
information

Individuelle  løsninger til 
individuelle behov 

Lokale  løsninger  til lokale 
forhold

Alle børn føler sig set 
og forstået

Udgangspunktet tages i 
barnets kompetencer

Medarbejderne  skaber 
faglig  viden  og 
anvender nyeste 
forskningsresultater

Fleksibilitet i dagtilbuddetFrivillige inviteres åbent

Medarbejderne samler og 
deler viden

Lydhørhed overfor 
hinanden

Åbenhed for andre 
faglige kompetencer

Indsatser er beskrevet  for hvert princip i bilag  1
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 Sammen udvikler vi vores børn med fokus på den enkelte som en del af fremtidens samfund

Visionen udtrykkes i fem pejlemærker: 
Samskabelse, Sammenhæng, Kompetencer, 
Nærvær og Fleksibilitet. Pejlemærkerne skaber 
rammerne for udviklingen på dagtilbudsområdet. 
Med pejlemærkerne vil vi sikre, at Odder 
Kommune også i fremtiden tilbyder 
daginstitutioner af høj kvalitet i byen og i 
oplandet. 

Strategien indeholder herudover blandt andet 
indsatser vedrørende udvidelse af åbningstiden, 
kompetenceudvikling af medarbejderne, øget 
forældresamarbejde, pasningsgaranti på en 
måned, udbygning af integrerede institutioner og 
landsbyordninger.

Strategien er blevet til i en proces, hvor forældre, 
pædagoger, ledere, fagfolk, forskere og mange 
flere har været involveret. Her kan du læse mere 
om strategien for Fremtidens Dagtilbud: 

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=odder&k=727
https://odder.dk/borger/boern-unge/boernepasning/
https://odder.dk/borger/boern-unge/boernepasning/
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https://odder.dk/borger/boern-
unge/boernepasning/fremtidens-dagtilbud/

Personlig åbningstid
Som en del af strategien for Fremtidens Dagtilbud 
er der etableret en ordning med personlig 
åbningstid. Personlig åbningstid gælder for både 
kommunal dagpleje og daginstitutioner.

Personlig åbningstid betyder, at du som forældre 
med barn i dagpleje eller daginstitution har 
mulighed for, i en kortere periode, at få dit barn 
passet uden for normal åbningstid. I 
landsbyordningerne kan det forventes, at børn i 
dagpleje og børn i daginstitution passes samlet i 
institutionen.

Der er mulighed for personlig åbningstid fra kl. 
5.30-18.30 på alle hverdage. Ansøgningen om at 
opnå personlig åbningstid skal begrundes med 
ændret situation inden for arbejde, uddannelse, 
sygdom eller familiemæssige omstændigheder.

Tilbuddet er indbefattet i den takst, der 
sædvanligvis betales for, et barn i pasningstilbud. 
Der skal således ikke betales ekstra, hvis du har 
behov for personlig åbningstid.

Hvis barnet er i daginstitution og bliver afhentet 
efter almindelig ”aftensmads-tid” skal barnet 
medbringe aftensmad. I dagplejen er dette ikke 
nødvendigt. Morgenmad vil blive serveret i 
dagplejen eller institutionen.

Ansøgningen skal sendes til dagtilbuddet senest 
14 dage før pasningsbehovet. Du får besked, om 
der kan bevilliges personlig åbningstid senest 7 
dage inden det faktiske pasningsbehov. Der skal 
tages hensyn til planlægning af arbejdstiden, 
undersøgelse af økonomi, varsling af personale 
mm. Kontakt lederen i daginstitutionen angående 
personlig åbningstid. Du kan læse mere om 
personlig åbningstid på: 
https://odder.dk/borger/boern-
unge/boernepasning/rammer-og-
regler/personlig-aabningstid/

Fælles feriepasning på dage med 
lavt fremmøde
Byrådet i Odder Kommune har besluttet, at 
daginstitutionerne og børnehusene i 
landsbyordningerne i ferier, hvor der er få børn i 
institutionerne, skal have samlet fælles pasning i 
én af institutionens institutioner. Der er lavt 
fremmøde, når færre end 20 % af børnene 
forventes at komme i institutionen. 

Dagplejen i Odder by arrangerer selv deres 
feriepasning.

De forventede dage med fælles pasning i 
institutioner og børnehuse er: Dagene op til 
påske, fredagen efter Kr. Himmelfart, uge 29+30 
og dagene mellem jul og nytår. På disse dage vil 
der væres fælles pasning af børnene på én af 
kommunens daginstitutioner. Forældrene bliver i 
god tid inden spurgt om deres behov for pasning 
på de pågældende dage. Når tilbagemeldingerne 
om pasningsbehovet er gjort op bliver det meldt 
ud, hvilken institution, der varetager pasningen. 
Det kan ikke garanteres, at der er kendt 
personale i institutionen. 

Fælles åbning gennemføres for at sikre, at 
ressourcerne kan bruges bedst muligt i 
hverdagen, til gavn for alle børn. Der har tidligere 
været problemer med udeblivende børn og 

https://odder.dk/borger/boern-unge/boernepasning/fremtidens-dagtilbud/
https://odder.dk/borger/boern-unge/boernepasning/fremtidens-dagtilbud/
https://odder.dk/borger/boern-unge/boernepasning/rammer-og-regler/personlig-aabningstid/
https://odder.dk/borger/boern-unge/boernepasning/rammer-og-regler/personlig-aabningstid/
https://odder.dk/borger/boern-unge/boernepasning/rammer-og-regler/personlig-aabningstid/
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meget sene frameldinger til pasningen, som har 
betydet, at ressourcer er blevet afsat, som kunne 
have været benyttet på andre tidspunkter. 
Tilbagemeldingen om pasningsbehov på de 
ovennævnte dage er derfor bindende. 

Har du behov for pasning på de pågældende dage 
skal du henvende dig til lederen i barnets 
institution, så får du et skema, hvor du nærmere 
kan beskrive tidspunkterne og dage med behov 
for pasning. 

D. 24. december og Grundlovsdag er alle 
institutioner lukket, og der tilbydes ikke alternativ 
pasning. 

Digitale læringsmidler
Odder Kommune arbejder med iPads som 
integreret værktøj. I daginstitutionerne arbejder 
kommende skolestartere med iPads, og man sikre 
derved kendskab til de apps, der benyttes i 
skolen. Der bygges et tæt samarbejde mellem 
daginstitution og skole, hvor der udveksles viden 
og oplevelser. 

Skolestartere og 0. klasser mødes og arbejder 
sammen med udgangspunkt i ipad som værktøj i 
en skabende proces. De kommende skolestartere 
laver en digital fortælling om sig selv og deres 
børnehave, som går med dem videre ind i skolen. 

Samarbejdet mellem skole og dagtilbud sikrer 
sammenhæng i barnets læring og digital 
overgang styrker børnenes personlige læring og 
giver dem et godt udgangspunkt for skolestarten. 

Samarbejde mellem dagtilbud og 
skoler
Landsbyordningerne er alle indrettet med egen 
skole, daginstitution og dagpleje under samme 
ledelse. Ordningen sikrer dit barn en 
børnehaveplads af højeste kvalitet med dygtigt 
og veluddannet personale, der har fokus på 
sammenhæng og rød tråd i børnelivet. 

I Odder by har de integrerede institutioner også 
et tæt samarbejde med skolerne i byen. 
Institutioner og skoler er koblet i 
udviklingsgrupper. Alle udviklingsgrupperne har 
fastlagt områder, hvor de samarbejder konkret 
og konstruktivt i forhold til styrkelsen af 
sammenhængen mellem dagtilbud og skole.  Det 
er også i disse udviklingsgrupper samarbejdet 
med den digitale overgang ses. Der er således 
fokus på barn-til-barn læring mellem elever i 0. 
klasse og børn i daginstitutionerne, fælles 
arrangementer mellem daginstitutionerne og 
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skolerne, medarbejdere fra daginstitutionen 
kommer med i skolen ved skolestart mm. 

De tre udviklingsgrupper består af 1) Bifrost, 
Egholmgård og Parkvejens skole, 2) Vennelund og 
Vestskolen afdeling Vestermarken og 3) Krible 
Krable Huset, Skovbørnehaven og Vestskolen 
Skovbakken. Krible Krable Huset og 
Skovbakkeskolen vil med en ny samlet skole og 
institution arbejde imod fælles vision og 
værdigrundlag. 

Tidlig SFO
Odder Kommune arbejder med tidlig SFO for alle 
kommende folkeskolebørn i Odder kommune. 
Det betyder, at alle skolestartende børn 
automatisk skifter til SFO d. 1. april i det år, hvor 
de starter i skole. 

Ved tidlig SFO er det muligt at tilbyde en 
sammenhængende overgang fra dagtilbud til 
skole. Det giver børnene mulighed for at få nye 
relationer til andre børn inden skolestart. Skolens 
og SFO’ens kendskab til børnegruppen forud for 
skolestart skaber også et godt fundament for 
klassedannelser.

Målet med tidlig SFO er, at børnene kommer til at 
opleve en mere tryg, naturlig og blid overgang 
mellem daginstitution og skole. Derudover ligger 
tidlig SFO som en del af det tætte samarbejde 

mellem dagtilbud og skole om et 
sammenhængende forløb i barnets liv. 

Skoleudsættelse
Folkeskolens § 34 foreskriver, at et barn som 
udgangspunkt begynder i skole det kalenderår, 
barnet fylder 6 år. Der er dog undtagelser, hvor et 
barn kan få skoleudsættelse fra 
undervisningspligten i op til 1 år, hvis dette er 
begrundet i barnets udvikling. Udsættelsen er 
betinget af, at barnet optages eller er i en 
daginstitution. 

Spørgsmålet om skoleudsættelse skal være 
drøftet mellem forældre og dagtilbud. Herefter 
kan der ansøges om skoleudsættelse på den 
dertilhørende distriktsskole. 

Skoleudsættelse skal være begrundet i barnets 
umodenhed til at starte skole. En umodenhed, 
der kan skyldes forskellige forhold, men det 
væsentlige er, at det vurderes, at barnets 
umodenhed vil blive indhentet i løbet af et ekstra 
år i børnehaven. Børn med handicap kan på dette 
grundlag, ligesom børn uden handicap, være 
umodne, hvorfor børn med handicap også kan 
bevilliges skoleudsættelse, dette er dog ikke 
nødvendigvis en direkte følge af barnets 
handicap. 
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ICDP og Kompetencehjulet
I Odder Kommune arbejder dagplejen og alle 
dagtilbud ud fra de pædagogiske tanker og 
metoder, der er grundlaget for ICDP – 
International Childhood Development 
Programme. 

Tankerne bag ICDP er, at barnet skal mødes med 
anerkendelse af relations - og 
ressourceorienterede voksne.  Relationen mellem 
barn og voksen er altafgørende for et barns 
udvikling. Det er altid den voksne, der er ansvarlig 
for at skabe en anerkendende og udviklende 
relation. Barnets udvikling er afhængig af den 
kvalitet, der er i relation mellem barnet og den 
voksne.

Som redskab til opfølgning på arbejdet med 
læreplanstemaerne arbejder alle institutioner 
med Kompetencehjulet. Det er et pædagogisk 
redskab, der anvendes til at kortlægge det 
enkelte barns kompetencer, ressourcer og 
nærmeste udviklingszone.

Kompetencehjulet er bygget op over de 6 temaer 
fra den pædagogiske læreplan. Udover 
mulighederne for at tilrettelægge det 
pædagogiske arbejde således, at både det 
enkelte barn og gruppen har optimale 
udviklingsbetingelser, anvendes 
Kompetencehjulet også i det tværfaglige 
samarbejde.

Børne- og familiecentret
Børne- og Familiecentret (BFC) samler 
kommunale faggrupper, der arbejder med børn 
og familier i Odder. Faggrupperne omfatter 
blandt andet sundhedsplejersker, 
fysioterapeuter, PPR rådgivning, psykologer, tale-
/hørepædagoger, to-sprogskonsulenter, 
socialrådgivere, specialundervisningskonsulent 
mm. Børne- og Familiecentret har faste møder 
med dagtilbud vedrørende faglig rådgivning, der 
blandt andet kunne omhandle sproglig udvikling, 
skoleudsættelse og børns udvikling. Herudover 
indgår medarbejder fra Børne- og Familiecenteret 
i specifikke forløb i samarbejde med forældre og 
medarbejder i dagtilbud.

Kontaktoplysninger 
Du kan læse meget mere om Odder Kommune 
på www.odder.dk og særligt om børn og 
ungeområdet på 
https://odder.dk/borger/boern-unge/

https://odder.dk/borger/boern-unge/
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Fakta om Odder 
Kommunes dagtilbud

 Odder by har fire integrerede 
institutioner samt Dagplejen med 
tilhørende gæstehus. I oplandet er der 
landsbyordninger, hvor dagplejen, 
daginstitutioner og skoler er samlet. 

 Vi tilbyder pladsgaranti på en måned. Det 
betyder, at du er garanteret pasning 
inden for en måned, efter at du har 
skrevet dit barn op til en 
institutionsplads. 

 På Digital Pladsanvisning kan du skrive dit 
barn op til en plads i en dagpleje eller 
vuggestue. 

 Strategien for udvikling på 
dagtilbudsområdet hedder Fremtidens 
Dagtilbud, og den har fem pejlemærker: 
Samskabelse, Sammenhæng, 
Kompetencer, Nærvær og Fleksibilitet. 

 I Odder Kommune tilbyder vi personlig 
åbningstid, der betyder, at du som 
forældre med barn i dagpleje og 
daginstitution har mulighed for at få dit 
barn passet uden for normal åbningstid i 
en kortere perioder. 

 I ferier er der fælles feriepasning, hvor 
flere børn samles på færre institutioner. 

 Odder Kommune arbejder med iPads 
som integreret værktøj til alle skolebørn, 
og børnene bliver introduceret til iPads, 
inden skolestart. 

 Vi vægter et tæt samarbejde mellem 
dagtilbud og skoler, så børnene oplever, 
at der er en sammenhæng mellem 
tilbuddene. 

 Odder Kommune har indført tidlig SFO. 
Det betyder, at alle kommende 
folkeskolebørn, skifter til SFO den 1. april 
i det år, hvor de begynder i skole. 

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=odder&k=727
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