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INDLEDNING 
 
Kære læser 
Formålet med kvalitetsrapporten er at give en status på kvaliteten i kommunens dagtilbud på baggrund 
af centrale data. Vi udarbejder en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet hvert andet år i Ikast-Brande 
Kommune.  
 
Kvalitetsrapporten fungerer som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, dagtilbudsafdelingen, 
Børne- og Undervisningsudvalget og Byrådet, og er et systematisk redskab til kvalitetssikring og 
kvalitetsudvikling, der kvalificerer den faglige indsats og det politiske beslutningsgrundlag.  
 
De viste data afspejler på forskellig vis, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud i Ikast-Brande 
Kommune. Det er væsentligt at understrege, at indsamling af data handler om at kunne følge og udvikle 
den professionelle kvalitetsudvikling i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud, og ikke om at teste børnene. 
 
Gode dagtilbud gør en stor forskel for børns liv både her og nu og langt ind i børns voksenliv. Børn skal 
have udfordringer, tryghed og mulighed for at indgå i udviklende fællesskaber. Det er veldokumenteret, 
at investeringer i dagtilbud af høj kvalitet betaler sig på sigt (James Heckmann, 2006). Børn, der tidligt 
har oplevet kvalitet i dagtilbud, klarer sig bedre i skolen og senere som voksne på arbejdsmarkedet. 
Dette gør sig særligt gældende for de børn, som er i udsatte positioner. 
 
Det pædagogiske arbejde med at skabe dagtilbud af høj kvalitet tager afsæt i de overordnede love, 
strategier og visioner, der gælder for området: 
 

 Dagtilbudsloven 

 Ikast-Brande Kommunes Børne- og Ungepolitik 

 Tidlig- og rettidig indsats – Mindset for det tværfaglige samarbejde 

 Kommunens tre værdiord: Dialog, Tillid og Ansvarlighed  

 Ikast-Brande Kommunes ledelsesgrundlag og DNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi møder børn, forældre og hinanden med et smil som en invitation 
til at være en del af fællesskabet. 
 
Det er morgen, og Jens er netop trådt ind på stuen. Den voksne 
sætter sig på hug foran Jens, smiler og berører ham kærligt på 
armen. ”Godmorgen Jens – sikken en farlig dinosaurus, du har på 
trøjen i dag”. 
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FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDLAG 

 
Alle dagtilbud i Danmark skal tage afsæt i det fælles pædagogiske grundlag i arbejdet med den 
pædagogiske læreplan (Dagtilbudslovens § 8, stk. 2). Det pædagogiske grundlag består af en række 
fælles centrale elementer, som skal udgøre den forståelse og tilgang, hvorpå der arbejdes med børns 
trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. 
 
 Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig selv. 

 
 Dannelse og børneperspektiv. Børn på fx 2 år 

og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i 
starten på en dannelsesproces og demokratisk 
forståelse. 

 Legen. Legen har en værdi i sig selv og skal 
være en gennemgående del af et dagtilbud. 

 
 Læring. Læring skal forstås bredt, og læring 

sker fx gennem leg, relationer, planlagte 
aktiviteter og udforskning af naturen og ved at 
blive udfordret. 

 
 Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring 

sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske 
personale fastsætter rammerne for. 

 
 Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og 

stimulerende læringsmiljø er udgangspunkt for 
arbejdet med børns læring. 

 
 Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og 

barnets læring. 
 

 Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. 
 

 Sammenhæng med børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte 
børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv. 

 
  

Det er mandag morgen og alle børn er på legepladsen. I weekenden har det blæst en del, derfor 
ligger der rigtig mange nedfaldne blade på jorden. 
To drenge begynder at samle blade på en vogn, der er spændt efter en mooncar. De spørger en 
pædagog, om han vil hjælpe dem, med at samle alle bladene i en stor bunke. 
Pædagogen finder en løvrive og en trillebør frem. Drengene jubler: ”Nu kan vi samle rigtig 
mange blade!” Flere børn kommer til og vil være med. De samler blade i små bunker,  
som pædagogen kan køre ned i hjørnet af legepladsen i trillebøren. En anden pædagog finder en 
trækvogn og sneskovle frem.  
Efterhånden er alle børn og voksne i gang med at samle blade. De bliver alle kørt ned i hjørnet, 
hvor der bliver en kæmpe bunke blade, som børnene kan tumle i. 
Et par piger sætter sig ved et bord/bænke sæt, hvor de sammen med en pædagog begynder at 
lave bladkranse. Flere og flere børn kommer til og der bliver lavet mange bladkranse. 
 
Næste morgen er der igen masser af blade rundt på legepladsen   
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TIDLIG - OG RETTIDIG INDSATS 
Siden efteråret 2017 har Børne- og Undervisningsområdet haft et fælles fokus på arbejdet med tidlig- og 

rettidig indsats. Implementeringen af en fælles ramme og fælles guide for dette arbejde samt et fælles 

mindset er stadig i proces.  

 

Tidlig indsats 

I Ikast-Brande Kommune forstår vi tidlig indsats som de generelle forebyggende indsatser, der handler 

om at opbygge og udvikle børnenes kompetencer i et trygt læringsmiljø og positive relationer. Det 

betyder, at generel sundhedsfremme og forebyggelse forstås som tidlig indsats. 

 

Rettidig indsats 

Rettidig indsats er den indsats der retter sig mod grupper af børn eller individuelle børn, med behov for 

ekstra støtte eller hjælp. Rettidige indsatser støtter, at det enkelte barn kan få gavn af den generelle 

indsats i fællesskabet, og handler om at gribe ind, før udfordringer vokser og sætter en negativ udvikling 

i gang.  

Fælles mindset 
 
Fælles mål 
I det tværfaglige samarbejde arbejder vi mod fælles mål, som vi hver især bidrager til ud fra vores faglighed og 
funktion. 
 
Fælles viden og sprog 
I det tværfaglige samarbejde har vi kendskab til andre fagligheders opgave, og vi er opmærksomme på, at den 
måde vi løser opgaven på påvirker andre funktioners mulighed for at løse deres opgave. 
 
Gensidig respekt 
Vi har respekt for de andre faggruppers funktioner og tillid til, at de løser deres opgave bedst muligt 
 
Hyppig, præcis og rettidig kommunikation 
Vi er opmærksomme på at: 
 

 kommunikere med tilpas hyppighed, så relevant information videregives 
 kommunikere målrettet, så kommunikationen er forståelig og tydelig for vores samarbejdspartnere 
 få kommunikeret i tide til relevante samarbejdsparter  

 

 
www.rettidigindsats.ikast-brande.dk 

”Det unikke menneske spirer i frihed, vokser af forskellighed og blomstrer i fællesskab” 
 
Vi har i høj grad fokus på de voksnes selvagens i forhold til den pædagogiske opgave, så vi kan 
skabe de optimale muligheder for de udviklende, sociale relationer. Vi prioriterer, at de voksne 
har relevant faglig viden og handlekompetencer til at kunne tage højde for de individuelle 
forudsætninger, der er til stede i børnegruppen. På den måde sikrer vi, at alle børns behov for 
aktiv deltagelse i fællesskabet bliver tilgodeset. Som voksne ved vi, at ikke alle har de samme 
forudsætninger og at forskellige udgangspunkter kræver forskellige former for støtte. 
Differentiering er vigtigt – såvel pædagogisk, følelsesmæssigt som socialt. 
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SYSTEMATISK ARBEJDE MED KVALITET I DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS 
 

DAGTILBUDSOMRÅDETS ÅRSHJUL 

 
 

DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN 
Alle dagtilbud og dagplejen skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan 

udgør rammen for alle børns læring. 

 

Status på arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan 

Kompetenceudviklingsforløbet omkring arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan har taget afsæt 

i en fælles skabelon, som er udarbejdet i et samarbejde mellem dagtilbudsafdelingen og dagtilbuddene. 

Læreplansskabelonen i Ikast-Brande Kommune følger de nationale krav til den skriftlige læreplan, og 

danner en ramme, hvori det enkelte dagtilbud kortfattet, præcist og retningsgivende udfylder det fælles 

pædagogiske grundlag, og supplerer dette med korte retningsgivende praksiseksempler og refleksioner.  

 

I kompetenceudviklingsforløbet har ledere og pædagoger anvendt skabelonen til at skrive refleksioner og 

eksempler ind i således, at det enkelte dagtilbud har haft et godt gennemarbejdet råmateriale, når den 

endelige læreplan skulle skrives henover foråret 2020 med deadline 1. juni 2020. Tilbagemeldingerne på 

denne proces har været, at skabelonen har været hjælpsom og virksom både på læringsdagene og for 

hele personalegruppen 

hjemme i dagtilbuddet. 

 

Lederen holder børnemøde hver 14. dag sammen med 3 børn. På mødet får børnene 
mulighed at fortælle om, hvordan det er at gå i børnehave. Vi snakker blandt andet 
om, hvad der sjovt ved børnehaven, og hvad børnene synes, vi mangler i 
børnehaven. Vi snakker også om maden, de voksne og børnenes venner. Alt efter, 
hvad fylder for børnene bliver det et centralt emne i samtalen. For nogen handler det 
om, hvad legetøj vi mangler både inde og ude, og børnenes udspil bliver herefter 
taget op af ledelsesteamet eller personalet, alt efter udspillets karakter. Det betyder 
blandt andet, at børnehaven har fået indkøbt yogamåtter, fordi ”det altså gør ondt at 
slå kolbøtter på gulvet ellers”.  
Børnene er således med til at påvirke, hvad vi mangler, skal bruge mere af, eller 
mere tid på.  
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Kompetenceudviklingsforløbet skulle have været afsluttet i maj, men på grund af Covid-19 var det ikke 

en mulighed. I stedet afsluttes kompetenceudviklingen med en fælles læringsdag den 4. november 2020. 

Temaet for den sidste læringsdag er arbejdet med en evaluerings- og refleksionskultur. Læringsdagen 

afholdes virtuelt som et webinar. Dagtilbudslederne ønsker at afprøve denne form for undervisning med 

baggrund i gode erfaringer med virtuelle møder under covid-19 nedlukningen.  

 

Den pædagogiske læreplan og evalueringen af processen omkring udarbejdelsen af læreplanen vil senest 

ved årets udgang være tilgængelig på det enkelte dagtilbuds hjemmeside. 

 

Den pædagogiske læreplans indhold 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan hvordan: 

 

 dagtilbuddet hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte 

vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner, 

giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes 

 

 det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring indenfor og på tværs af de 6 

læreplanstemaer: 

 

1. Alsidig personlig udvikling 

2. Social udvikling 

3. Kommunikation og sprog 

4. Krop, sanser og bevægelse 

5. Natur, udeliv og science 

6. Kultur, æstetik og fællesskaber 

 

 det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner 

 

 dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring, inddrager lokalsamfundet, og i det 

sidste år af barnets tid i dagtilbuddet skaber sammenhæng til børnehaveklassen 

 

 arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet integreres i det 

pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i 

et børneperspektiv under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 

    

I Ikast-Brande Kommune er det aftalt, at den samlede pædagogiske læreplan, som minimum, evalueres 

og tilrettes hvert andet år (lige år), og sendes ind til dagtilbudsafdelingen inden sommerferien. I løbet af 

august og september måned får alle dagtilbud en skriftlig tilbagemelding.  
 
 

I vuggestuen leger børnene med magformers (magneter) sammen med de voksne. 
De sidder på gulvet og bygger huse, hegn til dyrene og forskellige former. De 
eksperimenterer med at kombinere former og farver. Efter lidt tid går Mie hen til 
radiatoren. Hun sætter en magformer op på den, så den sidder fast og siger: ”Hov. 
Se.” Tre vuggestuebørn rejser sig hurtigt fra gulvet. De løber hen mod radiatoren og 
sætter deres magformers fast på den. Sammen med Mie leger de længe ved 
radiatoren. De bygger langs kanten, de bygger så langt ud, at magneterne til sidst 
falder på gulvet. Børnene prøver igen på nye måder, og legen forsætter længe. 
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POTENTIALE PROFIL KORTLÆGNING 
 

Baggrunden for kortlægningen 

Som et led i dagtilbudsområdets årshjul samt arbejdet med kvalitetsudvikling, er der i september og 

oktober 2019 gennemført en Potentiale Profil kortlægning i alle de kommunale dagtilbud. Kortlægningen 

gennemføres i alle ulige år, så resultatet blandt andet kan indgå i arbejdet med at formulere nye 

kvalitetsmål samt understøtte arbejdet med udvikling af det pædagogiske læringsmiljø. 

  

Høj kvalitet i dagtilbud er en væsentlig faktor for alle børns muligheder for trivsel, udvikling og læring i et 

livsperspektiv. I den sammenhæng har Potentiale Profil kortlægningen til formål at tydeliggøre det 

enkelte dagtilbuds ressourcer og uudnyttede potentialer, og på dette grundlag give det enkelte dagtilbud 

optimale muligheder for at skræddersy indsatser, som opkvalificerer personalegruppen, så der kan 

skabes et pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet i dagtilbuddet. 

 

Kortlægningens indhold 

Kortlægningen består af et spørgeskema med 91 spørgsmål omkring det pædagogiske miljø i 

dagtilbuddet. Alle ansatte, der har tilknytning til en fast børnegruppe, har besvaret spørgeskemaet. 

  

De 91 spørgsmål er opdelt i 6 hovedkategorier, som forskning peger på er af stor betydning for 

udviklingen af dagtilbud af høj kvalitet; relationskompetence, fællesskabet, sociale kompetencer, 

organisering af hverdagen, viden og handlekompetencer og forældrene. 

  

På baggrund af besvarelserne udarbejdes der statistisk materiale, der viser, hvordan de enkelte 

afdelinger har svaret i hvert dagtilbud. Svarene vises i diagramform for de enkelte afdelinger. Tallene, 

der baserer sig på gennemsnit, er udtryk for hvordan afdelingens personale vurderer det pædagogiske 

miljø i deres egen afdeling, på det tidspunkt spørgeskemaet besvares. 

 
Resultatet af Potentiale Profil kortlægningen i 2019 
Kortlægningen i 2019 viser generelt set, at 

Ikast-Brande Kommune har en høj kvalitet i 

vores dagtilbud, hvor personalet på de fleste 

parametre skaber gode rammer og betingelser 

for børnene. Resultatet for alle hovedområder 

ligger mellem 79,3% og 82,7%. Samlet set 

ligger niveauet på højde med den foregående 

kortlægning i 2017. 

   

Præsentation af kortlægningens resultater 

I alt har 201 ansatte (med en fast 

børnegruppe) besvaret de 102 spørgsmål. Det 

svarer til en svarprocent på 79,2. 

  

I løbet af november og december 2019 samt 

januar 2020 er kortlægningens resultat blive 

præsenteret ude i de enkelte dagtilbud. Enten 

for hele personalegruppen på et 

personalemøde eller for dagtilbuddets 

ledelsesteam. Derudover har det været et 

tilbud, at den pædagogiske vejleder fra PPR, 

der er tilknyttet dagtilbuddet kunne deltage i 

præsentationen. 
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Fremlæggelsen skal være med til at sikre, at der sker en kobling fra kortlægning til praksis. Den giver 

personalet mulighed for at se ind i egen hverdagspraksis og reflektere over denne sammen med kolleger 

i en styret proces og dialog. Dialogen i personalegruppen har til formål at tydeliggøre relevante 

indsatsområder, så der kan arbejdes målrettet hen imod at skabe endnu højere kvalitet i arbejdet med 

det pædagogiske læringsmiljø.  

 

Det er en erfaring fra de tidligere kortlægninger, at personalet åbent og konstruktivt sætter fokus på 

såvel styrkesider som udfordringer. Den generelle oplevelse har været, at kortlægningerne giver et 

genkendeligt billede af dagtilbuddets ressourcer, udfordringer og uudnyttede potentialer. 

   

Dagtilbuddene har mulighed for at arbejde videre med PotentialeProfilens indsatsdel, men der er også 

mulighed for at arbejde med DUÅ, LP eller andre former for indsatser. Helt centralt er det, at 

kortlægningen giver det enkelte dagtilbud mulighed for at skræddersy en indsats, der er tilpasset 

dagtilbuddet, og tager udgangspunkt i dagtilbuddets ressourcer og uudnyttede potentialer. 

 

Udviklingsplan 2020/2021  

Senest 4 uger efter tilbagemeldingsmødet om kortlægningen har den enkelte dagtilbudsleder indsendt en 

udviklingsplan for 2020/2021 til dagtilbudschefen. Udviklingsplanen tager afsæt i resultaterne fra 

dagtilbuddets kortlægning samt de overordnede fokusområder for dagtilbud i Ikast-Brande Kommune: 

 

 Børne- og Ungepolitikken 

 den pædagogiske læreplan (herunder børn i udsatte positioner) 

 egne indsatsområder og tiltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla sidder med en lille gruppe på otte børn til samling. Ulla fortæller børnene, at de i dag 
skal snakke følelser. Ulla spørger: ”Hvad kan man blive sur og ked af?” Kalle svarer: ”Når 
én driller.” Edith siger: ”Og når én falder, så hjælper man dem lige med at rejse dem op og 
sige undskyld til én.” Gustav siger: ”Og hvis der er én, der skubber én, så siger man 
undskyld og giver en krammer.” Ulla snakker med børnene om, at det er vigtigt, at man 
hører efter, hvad andre siger, hjælper hinanden og kigger på hinanden, så man kan se, om 
ens venner er glade eller kede af det. 

 
Troldebørnene (de ældste børn i børnehaven) skal samles. Vi starter med at synge goddag 
sang. Børnene får besked på, at de skal deles i 4 grupper. Hver gruppe skal sammen følges 
ad til en post ude på legepladsen. De får at vide, at de skal vente og hjælpe hinanden. Der 
er 4 poster. Den ene er indenfor, så de skal også vente sammen i garderoben.  
Børnene udviser stor ansvarsfølelse, for sammen at løse opgaverne og venter på hinanden. 
Vi slutter af med at synge vores afslutningssang. Børnene viser tydeligt med handling og 
kropssprog, at de føler et stort fællesskab som de ældste børn i børnehaven. 
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SPROGLIG INDSATS I DAGTILBUD 
 
Sprogvurdering af alle børn 
I Ikast-Brande Kommune er det politisk vedtaget, at alle børn skal sprogvurderes, når de starter i 
børnehave. Sprogvurderingen er obligatorisk for alle børn i 3 års alderen (skal foretages når barnet 
er mellem 2 år og 10 måneder og 3 år og 4 måneder) og igen ved 5 år, hvis vurderingen i 3 års alderen 
viser, at barnet har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats. 

Sprogfyrtårnet udfører alle sprogvurderinger i dagtilbuddet og er ansvarlig for tilbagemelding til 

kontaktpædagog/dagplejer og forældre. 

Sprogfyrtårne 

Alle dagtilbud har et eller flere sprogfyrtårne, som løbende holder sig ajour om den nyeste viden inden 

for sprogtilegnelse, sprogstimulering og sprogvurderinger. En del af kommunes sprogstrategi er, at der 

skal ske en løbende opkvalificering og understøttelse af sprogfyrtårnene. Du finder Ikast-Brande 

Kommunes sprogstrategi her https://www.ikast-brande.dk/media/i15dk2iy/sprogstrategi-pdf-2.pdf 

Antal sprogvurderede børn i 2019 og 2020 

 

 

 

 

På baggrund af sprogvurderingen placeres de sprogvurderede børn i tre kategorier: 
 
Generel indsats 
Omfatter børn, som har en alderssvarende sproglig udvikling. Fælles for børnene er, at de bruger 
et varieret sprog og har en god forståelse for sproget. 
 
Fokuseret indsats 
Omfatter børn, som vurderes at have behov for en indsats inden for mindst ét sprogområde. 
Fælles for børnene er, at de bruger sproget og viser, at de forstår talt sprog, men begge dele kun 
i et 
vist omfang. Disse børn kan have sproglige vanskeligheder. 
 
Særlig indsats 
Omfatter børn, som vurderes at have behov for en særlig sprogstimulerende indsats. 
 
 
Det er som udgangspunkt dagtilbuddet, der står for den generelle og fokuserede sprogindsats, 
mens børn, der har brug for en særlig indsats henvises til PPR Taleteamet. Ved en placering i 
fokuseret indsats, kan der være behov for et samarbejde med PPR Taleteamet. 
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Fordelingen på de tre kategorier bør, ifølge Socialministeriets sprogvurderingsmateriale, være således: 
 

 
 
Tabellerne nedenfor viser resultaterne af sprogvurderingerne i Ikast-Brande Kommune i perioden 2018-
2020. 
 
Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for de 3-årige børn 
 

 
Talesprogsfærdigheder hos de 3 årige børn fordelt på køn 

  
 
Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for de 5-årige børn 
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Talesprogsfærdigheder hos de 5-årige børn fordelt på køn 

 
 
Tallene viser, at vi i Ikast-Brande Kommune har flere børn i særlig og fokuseret indsats inden for begge 
aldersgrupper, end vi burde ifølge Socialministeriets gennemsnitlige fordeling på de tre kategorier.  
 
Overordnet set har fordelingen af børn i de tre kategorier ikke ændret sig med mere end 1-2% fra 2019-
2020. Det gælder både for de 3-årige og de 5-årige. 
 
Andelen af 3 årige børn, der har brug for en særlig indsats er steget fra 9% i 2019 til 10% i 2020, og 
andelen, der har brug for en fokuseret indsats er også steget med et procentpoint fra 13% til 14%. 
 
Andelen af 5 årige, der har brug for en særlig indsats er steget fra 10 % i 2019 til 12 % i 2020. Derimod 
er andelen, der har brug for en fokuseret sprogindsats faldet fra 14% til 12 %. 
 
Det skal bemærkes, at data fra 2019 er baseret på alle årets 12 måneder, mens data fra 2020 kun 
baserer sig på årets 10 første måneder. Derfor vil forskellen på antallet af gennemførte sprogvurderinger 
i 2020 og 2019 udligne sig lidt i løbet af november og december 2020, og ligeledes kan den procentuelle 
andel af børn i de forskellige kategorier også have ændret sig lidt ved årets udgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ude i garderoben er Rasmus ved at tage jakken på. han prøver flere gange at få lynlåsen 
sat sammen og lynet den. Det lykkes ikke for ham. Han ser opgivende ud og kalder efter 
hjælp. Jeg smiler til Rasmus og kigger over på Peter, der står ved siden af. ”Peter, jeg ved, 
at du har lært at lyne din lynlås”. ”Vil du hjælpe Rasmus med at lyne?”  
Jeg siger: ”Rasmus øver sig, men synes det er svært”. ”Kan du huske, at du også syntes, 
at det var svært, og du øvede dig i lang tid?” 
Peter smiler tilbage til mig og kigger på Rasmus. Han går over til Rasmus og hjælper ham. 
Peter ser stolt fra Rasmus og over på mig. 
 
 
Søren er blevet ked af det over noget legetøj, han ikke kan lege med lige nu. Han smækker 
med døren, og sætter sig på sit rum og græder. Jeg kender Søren rigtig godt, og jeg ved, 
at han har brug for ro i 5 minutter, inden han har brug for mig igen. Jeg sørger for, at 
ingen andre børn eller voksne forstyrrer Søren imens. Efter nogle minutter er han klar til at 
få et kram og dagen går videre.  
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DIALOGBASERET TILSYN 

 

 
 

Dialogbaserede tilsyn 2019 

Konklusionen er, at der i de kommunale dagtilbud arbejdes med et stort fokus på at skabe kvalitet i 

dagligdagen. Generelt set lever dagtilbuddene op til de faglige pædagogiske intentioner, som er 

formuleret både af institutionerne selv, de kommunale rammer og de nye overordnede rammer. Det 

videre arbejde med at fastholde og udvikle kvaliteten i alle dagtilbud understøttes af kortlægningen med 

PotentialeProfilen, udarbejdelse af handleplaner i forlængelse heraf og en tæt opfølgning af 

dagtilbudschefen. 

 

På trods af at der arbejdes på et højt fagligt niveau, og der er en konstant bevidsthed omkring at skabe 

kvalitet, nærvær og trivsel for børnene, har tilsynet også vist, at der er et øget pres på personalet i 

forhold til at sikre kvaliteten hele tiden og give den ønskede opmærksomhed til alle børn. 

 

Der er ikke givet nogen henstillinger til de kommunale dagtilbud ved tilsynene i 2019.  

 

Tilsynskonceptets ramme og indhold 

Det dialogbaserede tilsyn består af forberedelse forud for tilsynet, et tilsynsbesøg og et tilsynsmøde. 

 

Før tilsynet 

Dagtilbuddets pædagogiske materialer og data danner baggrund for dialogen i tilsynet. Forud for 

tilsynsbesøget får den tilsynsførende et indblik i dagtilbuddets pædagogiske materialer og data; 

eksempelvis PP-kortlægninger (PotentialeProfilen), aktuelle pædagogiske tanker, institutionens 

hjemmeside, Hjernen&Hjertets dialogprofiler og sprogvurderinger. 

 

Dagtilbuddet modtager et spørgeskema vedrørende sikkerhed og sundhed, som skal udfyldes af lederen. 

Alle institutioner har indsendt skemaet, og alle institutioner angiver, at de følger de regler og rammer, 

som er sat for området. Dagtilbudslederen er ansvarlig for, at det lokale MED-udvalg informeres om 

udfyldelsen af spørgeskemaet. 

 

Tilsynsbesøget  

Tilsynet foregår som et tilsynsbesøg på ca. 2 timer, hvor der med udgangspunkt i den konkrete hverdag, 

og de beskrivelser dagtilbuddet har udformet, vil være drøftelser af de pædagogiske praksisser, visioner 

og aktuelle indsatsområder. Forud for tilsynet drøftes med Sundhedsplejen, PPR og socialfaglige 

medarbejdere, hvad de oplever, når de kommer i institutionen, som kan være relevante at drøfte på 

tilsynsbesøget.  

Lovgivning 

Ifølge dagtilbudslovens §5 skal der føres tilsyn med indholdet af dagtilbuddene mindst hvert andet år. 

Tilsynet har til formål at vurdere, om dagtilbuddet lever op til den gældende lovgivning og de kommunalt 

fastsatte retningslinjer på dagtilbudsområdet. 

 

Der er ikke i lovgivningen fastsat regler om, hvordan kommunen skal organisere tilsynet med dagtilbuddene 

eller hvem, der skal udøve det. I Ikast-Brande Kommune føres der tilsyn i de kommunale dagtilbud hvert 

andet år (i ulige år). I de lige år evaluerer og udarbejder dagtilbuddene en ny pædagogisk læreplan, og der 

udarbejdes en samlet kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet.  
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Det forventes, at lederen er til rådighed ved besøget, samt relevante medarbejdere, i forhold til at kunne 

informere og indgå i en dialog om tilsynsbesøgets fokuspunkter (se nedenfor). 

 

Dagtilbudslederen er ansvarlig for, at personalet og bestyrelsen er informeret om datoen for 

tilsynsbesøget i institutionen og det efterfølgende tilsynsmøde. 

 

Tilsynsmødet 

Tilsynsmødet er en dialog mellem daginstitutionschefen, daginstitutionslederen, 

teamledere/teamkoordinatorer, bestyrelsen samt relevante medarbejdere, som institutionen vægter skal 

med til mødet. Der er afsat 2 timer til dialogen. Bestyrelsen har ved tilsynsmødet en meget vigtig rolle 

både som repræsentant for forældrene (som medlem af bestyrelsen), og som bruger og 

samarbejdspartner i forhold til institutionens ansatte. Bestyrelsen kan derved bidrage både til at udvide 

de ansattes, ledelsens og dagtilbudschefens perspektiv. 

 

Mødets fokus er på sparring, videndeling og nysgerrighed på institutionens pædagogiske praksis og 

udvikling. Såfremt der er forhold, som giver anledning til anbefalinger og/eller henstillinger, noteres disse 

af dagtilbudschefen og indskrives i tilsynsrapporten. 

 

Tilsynsrapport 

Tilsynsførende og dagtilbudschefen udarbejder en kortfattet tilsynsrapport, som sendes til dagtilbuddet 

umiddelbart efter afholdelse af tilsynsmødet. Tilsynsrapporten er offentligt tilgængelig og findes på det 

enkelte dagtilbuds hjemmeside. 

 

Fokusområder for tilsynet i 2019 

I 2019 er fokus især blevet rettet mod intentionerne i den nye dagtilbudslov: 

 

1. Implementering af arbejdet med den styrkede læreplan og det fælles pædagogiske grundlag 

2. Det styrkede fokus på læringsmiljøer hele dagen, legen, børneperspektivet, organisering i små grupper 

og begrebet dannelse 

3. Sprogindsatser  

4. Overgange fra hjem/dagpleje til børnehave – fra børnehave til skole 

5. Børn og familier i udsatte positioner – herunder implementering af tidlig og rettidig indsats 

 

Dialogbaseret tilsyn i 2021 

Med baggrund i en evaluering af det dialogbaserede tilsyn i 2019 vil der frem mod tilsynet i 2021 pågå en 

proces med at skabe en større sammenhæng til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og 

resultatet af den kortlægning med PotentialeProfilen, som alle dagtilbud får udført hvert andet år.  

 

 

 

 

Det er planlagt, at vi skal klatre i træer i skoven. Da vi kommer i skoven, er børnene mere 
interesseret i at finde ”krible krable dyr” inder barken på træerne. Vi finder 
forstørrelsesglas og samler dyr i syltetøjsglas. I stedet for et blive en planlagt aktivitet med 
fokus på motoriske færdigheder, blev det en aktivitet med fokus på natur og 
naturfænomener, som opstod på børnenes initiativ. 
 
Vi er ude at gå en tur for at lære børnene at færdes i trafikken. Lidt længere nede ad vejen 
ligger der mange regnorme, der er blevet kørt over. Børnene undrer sig over, hvorfor de 
ligger der. Vi følger børnenes spor og standser op og kigger på regnorme, får en dialog om, 
hvor regnormene kommer fra mv. Den planlagte aktivitet bliver udsat og vi lærer om 
regnorme i stedet. 
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SAMARBEJDE MED FORÆLDRE OM BØRNS LÆRING 
 
 
BØRNENES TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING 

I Ikast-Brande Kommune arbejder alle dagtilbud med Hjernen&Hjertets dialogvurdering og 

sprogvurdering. Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet 

med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Hjernen&Hjertet er med til at styrke samarbejdet 

mellem forældre og dagtilbud i forhold til barnets trivsel, læring og udvikling. 

 

Data fra dialogvurderinger og sprogvurderinger danner desuden udgangspunkt for den skriftlige og 

mundtlige overlevering af barnet fra et tilbud til et andet, og anvendes også som afsæt for vores 

dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene. 
 

DIALOGVURDERING 

Dialogvurderingen er et refleksionsværktøj, der skal benyttes på alle børn tre gange inden skolestart. 

Første gang er omkring 2 års alderen i dagplejen, anden gang når barnet starter i børnehave (3 års 

alderen) og tredje gang er lige inden barnet starter i skole (5 års alderen). I dialogvurderingen indgår 

pædagogernes og forældrenes vurdering af barnets kompetencer, trivsel og sundhed. Dialogvurderingen 

understøtter samtalen mellem barnets forældre og det pædagogiske personale omkring barnets 

kompetencer og trivsel.  
 
Børnenes kompetencer inden for de seks læreplanstemaer 

I det følgende vises resultaterne fra fagpersonalets og forældrenes vurderinger af børnenes kompetencer 

inden for de seks læreplanstemaer for året 2020.  
 
Børn i 2 års alderen 
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Børn i 3 års alderen 

 
Børn i 5-6 års alderen 

 
 
 
 

 

 
 

Vores årlige bedsteforældredag er en dag, alle børn glæder sig til. De større børn kan 
huske den, og forventnings glæde er til at få øje på. Børnene laver tegninger og personlige 
invitationer til deres bedsteforældre, hvorefter de i små grupper går om til postkassen og 
sender brevet. Herefter begynder vi at øve små optrædener, som skal vises til de kære 
bedsteforældre. I dagene optil taler vi meget om, hvad der skal ske, hvem der kommer, og 
hvilken relation, de har til barnet. F.eks. at mormor faktisk, er mors mor. Det giver god 
anledning til at fordybe sig i barnets familiære relationer, og snakke om hvilken betydning 
det har for barnet. Selve dagen er fyldt med glæde og sammenhold. Mange af 
bedsteforældrene har vi kendt i mange år, og har fået skabt en relation dertil også.  
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BØRNENES SUNDHED OG TRIVSEL 

Nedenfor vises forældrenes og fagpersonalets samlede gennemsnitlige vurdering af børnenes generelle 
sundhed og trivsel.  
 
Børn i 2 års alderen 
 

 
Børn i 3 års alderen 

 
Børn i 5-6 års alderen 
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FORÆLDRETILFREDSHED 
Dette afsnit viser forældrenes generelle tilfredshed samt vurdering af de fysiske rammer og den 
pædagogisk linje i dagtilbuddene i Ikast-Brande Kommune. 

 
Forældrenes tilfredshed med de fysiske rammer 
 

 
 
 
Forældrenes tilfredshed med dagtilbuddet og den pædagogiske linje 
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INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 
 
Som et led i arbejdet med den pædagogiske læreplan skal det enkelte dagtilbud overveje, hvordan 
lokalsamfundet kan inddrages med henblik på at styrke det pædagogiske læringsmiljø. Det kan 
eksempelvis være biblioteket, plejehjem, erhvervsliv eller idrætstilbud og idrætsfaciliteter (jfr. 
dagtilbudslovens § 8, stk. 6). 

LEGEKUNST 
I foråret 2019 kom dagtilbudsområdet med i det landsdækkende 

projekt ”Legekunst”. Projektet er udviklet af Kulturprinsen i Viborg og 

støttet af Nordeafonden. Der er 13 kommuner med i projektet, 

derudover er professionshøjskoler og Århus Universitet også aktive 

aktører. 

 

Ambitionen bag projekt Legekunst er, at give et landsdækkende løft til 0-6 års området ved  

 at bringe de yngste tættere på kunst og kultur og forske i, hvad det betyder for børnene og deres 

dannelse 

 at give et kompetenceløft til børnenes hverdagsvoksne gennem mødet med kunst og kultur og 

med aktionslæring som fælles metode 

 at skabe en ny pædagogisk praksis, der fremmer og skaber større kvalitet i leg og dannelse med 

udgangspunkt i kunst, kulturaktiviteter og kulturoplevelser. 

 

Konkret handler projektet om, at kunstnere og forskere arbejder sammen med pædagoger i dagtilbud og 

studerende fra seminariet i afgrænsede forløb, der tager udgangspunkt i dagtilbuddenes hverdag og det, 

det enkelte dagtilbud selv er nysgerrige efter at finde og af og blive bedre til. Gennem dette fællesskab 

og konkrete projekter skal der i løbet af projektperioden skabes et forskningsbaseret erfaringsgrundlag 

for at besvare nedenstående spørgsmål: 

 Hvordan kan kunst og kultur skabe kvalitet og fremme leg, dannelse og nye fællesskaber hos de 

yngste? 

 Hvordan kan leg fremme dannelse? 

 Hvordan vurderer vi kvalitet, og ser tegn på dannelse? 

 

Ikast-Brande Kommune er støttet med i alt 600.000 kr. med den plan, at alle dagtilbud skal gennemføre 

et legekunstforløb i perioden 2019-2022.  

 

Indtil nu er to forløb gennemført: 

 

Det første forløb er igangsat i dagplejen. Skuespillere fra Limfjordsteateret har inspireret og understøtter 

dagplejegrupper i at fortælle klassiske eventyr for børnene ved at tale til børnenes sanser med rekvisitter 

børnene kunne lege med og røre ved og ved at zoome ind på små detaljer i de gamle historier. 

 

Det andet forløb er gennemført i perioden august til oktober 2020. Her har fire jazzmusikere arbejdet 

sammen med pædagoger fra Børnehuset Isenvad. Legekunstaktiviteterne var her tilrettelagt som 

eksperimenterende møder, hvor musikere spillede med børn og voksne på legepladsen i en fri ramme, 

der inviterede til både deltagelse og børnenes eget initiativ til at lege med musik og lyde. To forskere fra 

VIA University College fulgte forløbet og er nu i gang med at bearbejde den indsamlede viden. 

 

Der er lagt en plan for, hvordan alle dagtilbud bliver en del af legekunst i løbet af de næste to år. 
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BEVÆGELSE OG FORENINGSSAMARBEJDE 

Dagtilbudsafdelingen, DGI og Bevæg Dig For Livet, har indgået et samarbejde 

omkring en indsats, som har til formål at:  
 udvikle samarbejdet mellem dagtilbuddene og de lokale idrætsforeninger 
 styrke børns lige adgang til idræt og bevægelse 
 få flere til at bevæge sig 
 styrke dagtilbuddenes arbejde med motorik og bevægelse 

 

Bevæg Dig For Livet er tovholder for samarbejdet, der starter op fra foråret 2021 med et 

pilotforløb med tre dagtilbud i henholdsvis Ikast, Brande og Bording. Forløbet består af en 

workshop for dagtilbuddets personale og foreningens instruktører. 

På workshoppen understøttes brobygningen mellem dagtilbuddet og idrætsforeningen, og 

der sættes fagligt fokus på krop, leg og bevægelse for børnene.  
 

Efterfølgende igangsættes et 10-12 ugers (1 time pr. uge) forløb i den lokale idrætsforening. Forløbet kan 
være en vekselvirkning mellem, at dagtilbuddet tager ud i idrætsforeningen og/eller, at idrætsforeningen 
kommer ud i dagtilbuddets faciliteter og laver aktiviteter. Pilotfasen vil forløbe frem til sommerferien 
2021. 

Når den næste fase starter op fra efteråret 2021, får 2-3 nye dagtilbud mulighed for at indgå i et 
samarbejdet. Fase 2 vil, på baggrund af evalueringer af pilotforløbet, være en videreudvikling, hvor der 
også sættes fokus på relationen mellem idrætsforeningen og forældrene. Formålet hermed er at sikre en 
forankring i indsatsen, så forældrene kan understøtte børnene i at bevare en lyst til bevægelse, og det at 
være i et fællesskab og en forening, også når forløbet med dagtilbuddet slutter. For at give forældrene 
større kendskab til idrætsforeningen og dens aktiviteter, vil de eksempelvis skulle hente børnene i 
foreningen, når aktiviteten slutter sidst på eftermiddagen, og der vil være arrangementer i foreningen, 
som både børn og forældre deltager i. 

Indsatsen rulles yderligere ud i 2-3 dagtilbud i foråret 2022 i efteråret 2022.  

Når forløbet slutter, skulle forudsætningerne for, at de deltagende dagtilbud og de lokale 
idrætsforeninger får et samarbejde op at stå omkring tilbagevendende forløb for børnene gerne være 
tilstede. Forventningen er også, at flere børn bliver meldt ind i foreningerne og fortsætter på foreningens 
normale hold i fritiden.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

”Et lille barn, der oplever kærlighed, tryghed og nærvær i 
barndommen bruger sin tid på at få øje på, de mange detaljer der 
gør livet stort.” 
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DATA FRA DAGTILBUDSOMRÅDET 
 
Formålet med at anvende data i den pædagogiske praksis er at sikre, at der løbende sker en 
organisatorisk læringsproces. 
 
Data kan både gøre os klogere på læringsmiljøet for det enkelte barn og på et generelt plan.  
 

Børnetal i dagtilbud 

  
Børn (0-2 år) 

 
Børn (3-6 år) 

 2020 2018 2020 2018 

Dagpleje 
 

518 572   

Privat Pasning 
 

92 89 1  

Børnehaver inkl. USFO 
 

  778 1.066 

Integrerede dagtilbud 
(vuggestue og børnehave) 

190 153 610 382 

Total 776 814 1.514 1448 

 

Pædagogisk personale i dagtilbud  

 Pædagoger 
(inkl. ledelse) 

Pædagogiske assistenter 
(PA) 

Pædagogmedhjælpere Pæd. 
medarb. i 

alt 

 Antal % Antal % Antal % Antal 

Børnehave 73 69% 6 6% 26 25% 105 

Integreret dagtilbud 
(vuggestue og børnehave) 

94 59% 16 10% 50 31% 160 

Total 167 63% 22 8% 76 29% 265 

 
Figuren viser, at fordelingen af pædagoger og medhjælpere i børnehaverne er 69/25 og i de integrerede 
dagtilbud 59/31.  
 
I 2018 var andelen pædagoger og medhjælpere i børnehaverne er 62/34 og 58/34 i de integrerede 
dagtilbud.  
 
Fra 2018 til 2020 er andelen af pædagogiske assistenter samlet set steget fra 6% til 8%.  
 
Personale i dagplejen 

 Dagplejere Dagplejere med en 
pædagoguddannelse 

Dagplejere med en 
pædagogisk assistent 

uddannelse (PA) 

Dagplejekonsulenter 

 Antal  Antal Antal 

Dagplejen 130 10 7 7 
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Økonomiske rammer 2020 - Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år  

 Udgiftsbudget 2020 Udgiftsbudget 2018 

Fælles formål 24 mio. kr. 21,8 mio. kr. 

Dagpleje 61,4 mio. kr. 69,6 mio. kr. 

Børnehaver 51,4 mio. kr. 78,9 mio. kr. 

Integrerede institutioner 74,8 mio. kr. 47,9 mio. kr. 

Tilskud til privatinstitutioner og 
puljeordninger 

10,3 mio. kr. 4,8 mio. kr. 

Total 221,9 mio. kr. 223 mio. kr. 

 
Tilskud til privat pasning og pasning af egne børn 

2020 Kommunalt tilskud pr. fultidsbarn pr. måned i 12 måneder 

Privat vuggestue 8.790 

Privat børnehave 5.562 

Privat børnepasning (0-2) 5.873 

Privat børnepasning (3-6) 3.864 

Pasning af egne børn 1.972 

 
Normeringstildeling til institutioner 
Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. 
Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Hver institutions 
lønbudget bliver dannet af et beløb pr. fysisk enhed, et beløb vedr. institutionens ledelse samt et beløb 
pr. barn.   
 

Rammebeløb 
Daginstitutionerne får et rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, 
kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv. Rammebeløbene er i 2020 fastsat 
til: børnehavebørn 2.696 kr. pr. år, vuggestuebørn 4.251 kr. pr. år og børn i specialgruppen i Børneby 
Øster 7.689 kr. pr. år. 
 

Skoleudsættelser 2019/2020 
 

 Børn der fylder 6 i 
kalenderåret 

Skoleudsættelser 
drenge 

Skoleudsættelser 
piger 

Skoleudsættelser i alt 

 Drenge Piger Antal % Antal % Antal % 

Total 2017/2018 249 215 15 6 5 2,3 20 4,3 

Total 2019/2020 267 240 23 8,6 5 2,1 28 5,5 

 
Antallet af børn, der skoleudsættes er samlet set steget med 1,2% fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 
2019/2020. 
 
Andelen af drenge, der bliver et ekstra år i børnehaven er dog steget med 2,6% mens denne andel af 
piger er faldet en lille smule med 0,2%. 
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