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INDLEDNING 
 
Kære læser 
Formålet med kvalitetsrapporten er at give en status på kvaliteten i kommunens dagtilbud på bag-
grund af centrale data. Vi udarbejder kvalitetsrapport hvert andet år i Ikast-Brande Kommune.  
 
Kvalitetsrapporten fungerer som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, dagtilbudsafde-
lingen, Børne- og Undervisningsudvalget og Byrådet, og er et systematisk redskab til kvalitetssik-
ring 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 te-
ste 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 veldo-
kumenteret, 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 positio-
ner. 
 
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 

 Vision om inklusion på Børne- og Undervisningsområdet 

 Strategi 2020 

 Kommunens tre værdiord: Dialog, Tillid og Ansvarlighed  
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RAMMER OG INDHOLD I DAGTILBUDDENE 
Høj kvalitet i dagtilbud er en væsentlig faktor for alle børns muligheder for trivsel, udvikling og læ-
ring i et livsperspektiv. Som et led i at styrke kvaliteten i dagtilbud blev det som en del af dagtil-
budsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ fra 2017 aftalt, at der skulle ud-
arbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud.  
 
De nye regler om den styrkede pædagogiske læreplan blev vedtaget i Folketinget i maj 2018. Den 
nye lovændring omfatter mange nye elementer, og skal derfor først være fuldt implementeret i den 
styrkede pædagogiske læreplan den 1. juli 2020. 
 

 
 

Det fælles pædagogiske grundlag 
Den styrkede pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogiske 
grundlag (Dagtilbudslovens § 8, stk. 2), der består af en række fælles centrale emner, som skal 
være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, 
læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark. 
 
 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 aktivite-
ter 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 arbej-
det 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. 
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 Sammenhæng med børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at under-

støtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv. 
 

Pædagogisk læringsmiljø hele dagen 
Det er et krav, at det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet skal være til stede hele dagen (dag-
tilbudsloven § 8, stk. 3). Det indebærer, at børnenes læring ikke er afgrænset til halvanden times 
pædagogiske aktiviteter om formiddagen, men skal finde sted gennem hele dagen. Både i forbin-
delse med børnenes leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige ru-
tiner som fx bleskift, frokost, oprydning, når børnene tager tøj på og af i garderoben mv. Børnene 
skal have mulighed for at trives, lære, udvikles og dannes hele dagen. 
 
Det pædagogiske læringsmiljø skal altid tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes per-
spektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige 
forudsætninger. 
 

 
 
  Ledelse 

Evalueringskultur 
Kompetenceudvikling 
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Den styrkede pædagogiske læreplan 
Der stilles følgende krav til dagtilbuddets styrkede pædagogiske læreplan: 
 
 Den skal tage udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag, de seks læreplanstemaer samt 

mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. 
 

 Det skal fremgå, hvordan det pædagogiske læringsmiljø 
 er til stede hele dagen 
 understøtter børns brede læring 
 tager højde for børn i udsatte positioner. 

 
 Det skal fremgå, hvordan dagtilbuddet  

 samarbejder med forældrene om børns læring 
 inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmil-

jøer for børn 
 tilrettelægger et pædagogisk læringsmiljø for de ældste børn i børnehaven, der 

skaber sammenhæng til børnehaveklassen. 
 
 Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø skal integreres i det pædagogiske 

arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. 
 

De seks læreplanstemaer 
Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter 
børns brede læring indenfor og på tværs af seks læreplanstemaer, som skal ses i sammenhæng 
med hinanden. 
 
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 fællesskab 

 
Fundamentet for implementeringen, tilrettelæggelsen og udøvelsen af det pædagogiske arbejde 
med de seks læreplanstemaer er ledelse, evalueringskultur og kompetenceudvikling. 
 
 Ledelse. Det er lederens ansvar, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet, og at det 

pædagogiske arbejde med børns læring afspejler og udøves i overensstemmelse med den ret-
ning og de pædagogiske refleksioner, der fremgår af læreplanen. Forældrebestyrelsen skal ind-
drages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på den pædagogiske læreplan i både 
dagtilbud samt i dagplejen. 
 

 Evalueringskultur. Lederen er desuden ansvarlig for at etablere en evalueringskultur, der sik-
rer, at det pædagogiske personale løbende forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske 
læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 
 Kompetenceudvikling. Frem mod 2020 skal der ske et kompetenceløft af ledere, faglige fyr-

tårne og dagplejere. Kompetenceløftet skal fokusere på læringsmiljøer af høj kvalitet – herun-
der for udsatte børn, på evalueringskultur, på gode samarbejder med forældre om læring og 
trivsel samt samarbejde med andre sektorer, for eksempel sundhedsplejerskerne. 
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SYSTEMATISK ARBEJDE MED KVALITET I PÆDAGOGISK 
PRAKSIS 
 

Årshjul på dagtilbudsområdet 
 
Dagtilbudsområdets årshjul er centralt for en systematiseret og løbende udvikling af den pædago-
giske praksis. 
 

 
 

Dialogbaseret tilsyn 
I Ikast-Brande Kommune føres der tilsyn i dagtilbuddene i ulige år. Der er ikke i lovgivningen fast-
sat regler om, hvordan den kommunale myndighed skal organisere tilsynet med dagtilbuddene el-
ler hvem, der skal udøve det.  
 
I 2015 blev der udviklet et nyt dialogbaseret tilsynskoncept med inddragelse af alle daginstitutions-
ledere og bestyrelsesformænd. Dette tilsynskoncept er også anvendt ved tilsynet i 2017.  
 
Formålet med det dialogbaserede tilsyn er at kvalitetssikre den pædagogiske praksis. Tilsynet giver 
den tilsynsførende mulighed for at få et indblik i de intentioner, der ligger bag praksis og for at gå i 
dialog med det pædagogiske personale omkring udviklingsperspektiver, som de sammen får øje 
på. 
 
Tilsynsførende var i 2017 en konsulent fra Børne- og Familieafdelingen, Stab og Udvikling. Formå-
let med tilsynsbesøget er at få et helhedsindtryk af institutionen og den pædagogiske praksis. Det-
te sker gennem observationer, spørgsmål og samtale med personalet om deres pædagogiske prak-
sis. Tilsynsbesøget giver mulighed for at opleve en bid af hverdagen samt forholde den beskrevne 
praksis til hverdagsbilledet. 
 
Den overordnede konklusion på tilsynene i 2017 var, at de kommunale dagtilbud har en god faglig 
kvalitet og et pædagogisk personale med nærvær, der arbejder engageret med at skabe kvalitet i 
de pædagogiske læringsmiljøer. Forældrebestyrelserne og dagtilbuddene giver udtryk for et godt 
samarbejde mellem forældre og daginstitutioner. Forældrene inddrages i både praktiske og sociale 
sammenhænge. Der er ligeledes fokus på at opdyrke forældrefællesskaber uden for institutioner-
nes ramme for at styrke relationer og skabe sammenhængskraft.  
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Hvis du ønsker at læse mere om det dialogbaserede tilsyn i 2017, finder du en afrapportering på 
Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 1. november 2017. 
 

Kortlægning med PotentialeProfilen 
Dagtilbudsafdelingen har siden 2012 gennemført en kortlægning med PotentialeProfilen i alle dag-
institutioner hvert andet år (ulige år). Formålet med kortlægningen er at tydeliggøre den enkelte 
institutions ressourcer og uudnyttede potentialer. De ansatte besvarer et spørgeskema med 91 
spørgsmål omkring det pædagogiske miljø i institutionen. Spørgsmålene er opdelt i 6 hovedkatego-
rier, som forskning peger på er af stor betydning for udviklingen af højkvalitetsdaginstitutioner: 

 
Institutionen har derefter en dialog med en vejleder fra PPR småbørn, hvor resultaterne af kort-

lægningen bliver gennemgået sammen. Herefter laver institutionen en handleplan for, hvad de vil 

arbejde med. Planen bliver sendt ind til Dagtilbudschefen. 

 
På dette grundlag får den enkelte institution optimale muligheder for at skræddersy indsatser, som 
opkvalificerer personalegruppen, så der kan skabes høj kvalitet i den enkelte institution.  

Den sidste kortlægning blev gennemført i september 2017, hvor 245 ansatte besvarede de 91 
spørgsmål. Det svarer til 88 %. Overordnet set viser kortlægningen for hele Ikast-Brande Kommu-
ne i gennemsnitsscore: 
 
2012: 75,6 % 

2014: 80,3 % 

2015: 79,9 % 

2017: 81,2 % 

 
Den fremgår af figuren nedenfor, at den største stigning over de sidste 5 år er sket inden for kate-
gorien ”Fællesskabet”. I 2012 var resultatet på 73,3 %, mens det i 2017 var steget til 82,2 %. Der 
skal gøres opmærksom på, at tallene er gennemsnitstal, og at der er variationer mellem de enkelte 
afdelinger og institutioners resultater.  
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Kortlægning med PotentialeProfilen 

 

 
 

Arbejdet med den pædagogiske læreplan 
Dagtilbuddene har i 2017 og 2018 arbejdet på forskellig vis med temaerne i dagtilbudsaftalen 
’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’, der var afsættet for den nye dagtilbudslov, 
der blev vedtaget i maj 2018. Du kan læse mere om arbejdet med kvaliteten i den pædagogiske 
praksis i 2017-2018 i afsnittet nedenfor. 
 
Frem mod 2020 vil der ude i de enkelte dagtilbud blive arbejdet på forskellige øvebaner med de 
seks læreplanstemaer og det fælles pædagogiske grundlag.  
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I hvert dagtilbud er der nedsat en læreplansgruppe, som fra efteråret 2019 deltager i et fælles 
kompetenceforløb for alle dagtilbud. Læreplansgruppen skal bestå af ledelsen og udvalgte pæda-
goger, som bliver faglige fyrtårne. De faglige fyrtårne skal være gode formidlere og teoretisk inte-
resserede, og bliver centrale medarbejdere i forhold til at bære det videre, som de lærer på kom-
petenceforløbet. Læreplansgruppen skal turde udfordre og italesætte dagtilbuddets læreplans-
tænkning og bliver ansvarlig for, at den hele tiden er på dagsordenen. 
 
I flere forskellige sammenhænge er der gennem de senere år arbejdet på at styrke den pædagogi-
ske kvalitet via et fælleskab på tværs af institutionerne. Kompetenceudviklingen i forhold til arbej-
det med den styrkede læreplan kommer også til at foregå såvel i den enkelte institution som på 
tværs.  
 
Erfaringerne fra øvebanerne og fra kompetenceudviklingsforløbet vil være afsættet for udarbejdel-
sen af den skriftlige læreplan, der skal være færdig i sommeren 2020. Lederen er ansvarlig for, at 
arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres inden sommerferien mindst hvert andet år (lige 
år) med henblik på at justere og udvikle arbejdet. 
 
Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammen-
hængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling 
og dannelse. Evalueringen skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside. 
 
Dagtilbudsafdelingen giver i september måned (lige år) hvert dagtilbud en skriftlig tilbagemelding 
på deres pædagogiske læreplan. 
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ARBEJDET MED KVALITET I PÆDAGOGISK PRAKSIS 
2017-2018 
 

Tidlig- og rettidig indsats 

Siden efteråret 2017 har Børne- og Undervisningsområdet haft et fælles fokus på arbejdet med tid-

lig- 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 be-

hov 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 opmærksom-

me på, at den måde vi løser opgaven på påvirker andre funktioners mulighed for at løse deres op-

gave. 
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Gensidig respekt 

Vi har respekt for de andre faggruppers funktioner og tillid til, at de løser deres opgave bedst mu-

ligt 

 

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 samar-

bejdspartnere 

 få kommunikeret i tide til relevante samarbejdsparter  
 

Sproglig indsats i dagtilbud 
Børne- og Undervisningsudvalget vedtog i januar 2017 ’Sprogstrategi for dagtilbud’. Sprogstrategi-
en henvender sig til alle professionelle i Ikast-Brande Kommune, som arbejder med sproglig udvik-
ling og trivsel for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Den er rammen om en fælles forståelse 
af de indsatser og mål, som vi har på dette område. 
 

 
 
Du finder sprogstrategien på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. 
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KOMPETENCEUDVIKLING OG UDVIKLINGSPROJEKTER 
I løbet af 2017-2018 har det pædagogiske personale i dagplejen og i dagtilbuddene deltaget i for-
skellige former for kompetenceudvikling og udviklingsprojekter. Nogle af forløbene er beskrevet 
herunder.  
 
Du kan læse mere om vores kvalitetsarbejde på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. 
 

 

Vi lærer sprog i vuggestuen og 
dagplejen

3 nye dagtilbud er i løbet af 2017-2018 
gået i gang med at implementere 
PotentialeProfilen; Ejstrupholm Børnehus, 
Børnehuset Brande og Vibereden. 

Der er nu 5 dagtilbud, der arbejder med 
PotentialeProfilen som pædagogisk 
indsats.

45 dagplejere og 2 vuggestuer har i 2017 
og 2018 deltaget i forskningsprojektet ’Vi 
lærer sprog i vuggestuen og dagplejen’ 
under TygFondens Børneforskningscenter 
ved Aarhus Universitet, Rambøll 
Management Consulting og 13 kommuner. 
De foreløbige forskningsresultater blev 
præsenteret i oktober 2018.

Se mere om projektet her

36 pædagoger fra både dagplejen og 
kommunens dagtilbud har deltaget i NUSSA 
uddannelsen. 

NUSSA er en forkortelse af Neuroaffektiv 
Udviklingspsykologi og Struktureret Social 
Aktivitet. 

Det er et udviklings- og legebaseret 
børnegruppeprogram, der har til hnsigt at 
opbygge og styrke børns følelsesmæssige og 
personlighedsmæssige gennem struktureret 
og voksenstyret leg og aktivitet.

10 dagplejere og 40 børn har deltaget i et 
projekt sammen med Limfjordsteatret 
omkring fantasi, fordybelse, 
opmærksomhed og legens kreative 
æstetiske væsen. 

I bogen "Hverdagsmagi" fortæller 
dagplejerne om deres egne projekter med 
fortællekunst.

Fortællekunst og 
hverdagsmagi i 

dagplejen

PotentialeProfilen

NUSSA
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DATA FRA DAGTILBUDSOMRÅDET 
 
Formålet med at anvende data i den pædagogiske praksis er at sikre, at der løbende sker en orga-
nisatorisk læringsproces. 
 
Data kan både gøre os klogere på læringsmiljøet for det enkelte barn og på et generelt plan.  
 

Børnetal pr. institutionstype 

  
Børn (0-2 år) 

 
Børn (3-6 år) 

Pædagogiske med-
arbejdere 

Børn pr. pædagogisk  
medarbejder 

 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

Dagpleje 
 

575 572   162 161 3,5 3,6 

Privat Pasning 
 

63 89 1  16 20 4,0 4,5 

Børnehaver inkl. USFO 
 

  1.198 1.066 200 172 6,0 6,2 

Integrerede dagtilbud 
(vuggestue og børnehave) 

138 153 316 382 94 122 4,8 4,4 

Total 776 814 1.514 1448 472 475 4,9 4,8 
 

 
Total integrerede dagtilbud, børnehaver og USFO 
 

 
5,6 

  
5,5 

 

Pædagogisk personale i dagtilbud  

 Pædagoger Pædagogiske assistenter 
(PA) 

Pædagogmedhjælpere Pæd. 
medarb. i 

alt 

 Antal % Antal % Antal % Antal 

Børnehave 107 62% 7 4% 58 34% 172 

Integreret dagtilbud 
(vuggestue og børnehave) 

71 58% 10 8%  41 34% 122 

Total 178 61% 17 6% 99 34% 294 

 
Figuren viser, at fordelingen af pædagoger og medhjælpere i børnehaverne er 62/34 og i de inte-
grerede dagtilbud 58/34.  
 
I 2016 var andelen af pædagoger og medhjælpere i børnehaverne 64/31 og 59/35 i de integrerede 
dagtilbud.  
 
Fra 2016 til 2018 er andelen af pædagogiske assistenter samlet set steget fra 5% til 6%. Det skal 
dog bemærkes, at andelen af PA’ere i gennemsnit er faldet fra 5% til 4 % i børnehaverne, mens 
den er steget fra 6% til 8% i de integrerede dagtilbud. 
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Økonomiske rammer 2018 - Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år  
 Udgiftsbudget 2016 Udgiftsbudget 2018 

Fælles formål 23,8 mio. kr. 21,8 mio. kr. 

Dagpleje 69,0 mio. kr. 69,6 mio. kr. 

Børnehaver 88,8 mio. kr. 78,9 mio. kr. 

Integrerede institutioner 37,5 mio. kr. 47,9 mio. kr. 

Tilskud til privatinstitutioner og 
puljeordninger 

4,8 mio. kr. 4,8 mio. kr. 

Lønpuljer 3,5 mio. kr. 3,6 mio. kr. 

Total 227,4 mio. kr. 226,6 mio. kr. 

 
Tilskud til privat pasning 

2018 Kommunalt tilskud pr. barn pr. måned i 12 måneder 

Privat vuggestue 8.415 

Privat børnehave 5.384 

Privat børnepasning (0-2) 5.628 

Privat børnepasning (3-6) 3.759 

 
Normeringstildeling til institutioner 
Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnorme-
ring. 
Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Hver instituti-
ons 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 
2018 fastsat til: børnehavebørn 2.589 kr. pr. år, vuggestuebørn 4.083 kr. pr. år og børn i special-
gruppen i Børneby Øster 7.385 kr. pr. år. 
 

Skoleudsættelser 2017/2018 
Antallet af børn, der skoleudsættes er faldet med 1,8% fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 
2017/2018. 
 

 Børn der fylder 6 i ka-
lenderåret 

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 2016/2017 275 278 21 7,6 13 4,7 34 6,1 

 
Jævnfør folkeskolelovens § 34 indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor 
barnet fylder 6 år. Når der er tvivl om, hvorvidt et barn kan begynde i skole, skal der foretages en 
vurdering. Denne vurdering skal foregå i et samarbejde mellem daginstitution, forældre og di-
striktsskole. Vurderingen foretages med udgangspunkt i den dialogprofil, der er dannet i Hjer-
nen&Hjertet, således at barnet vurderes efter de samme opmærksomhedspunkter. 
 
Vurderes det igennem samtalen, at barnet ikke skal have skoleudsættelse, skal de opmærksom-
hedspunkter/særlige behov, barnet måtte have, fremgå af barnets elevplan. Vurderes det, at der 
skal søges skoleudsættelse for barnet, er det forældrene, der ansøger kommunalbestyrelsen om 
denne udsættelse via skoleafdelingen.  
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Børnenes trivsel, læring og udvikling 
I Ikast-Brande Kommune arbejder alle dagtilbud med Hjernen&Hjertets dialogvurdering og sprog-
vurdering. 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 sam-
arbejdet 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 tilmed som afsæt for vores 
dialogbaserede tilsyn i dagtilbuddene. 
 

Dialogvurdering 
Dialogvurderingen er et refleksionsværktøj, der skal benyttes på alle børn tre gange inden skole-
start. 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 dialogvurderin-
gen 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.  
 
Antal dialogprofiler - fagpersonale 

 
 
Antal dialogprofiler – forældre 

 
 

Børnenes kompetencer inden for de seks læreplanstemaer 
I det følgende vises resultaterne fra fagpersonalets og forældrenes vurderinger af børnenes kom-
petencer inden for de seks læreplanstemaer for året 2018.  
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Børn i 2 års alderen 

 
Børn i 3 års alderen 

 
Børn i 5 års alderen 
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Børnenes sundhed og trivsel 
Nedenfor vises den samlede gennemsnitlige vurdering af børnenes generelle sundhed og trivsel. 
Som det fremgår af grafen nedenfor, er der ikke noget i vurderingerne, der har ændret sig fra 
2016, 2017 og 2018.  
 
Går man dybere ned i tallene og kigger på forældrenes og fagpersonalets vurderinger af børnene i 
henholdsvis 2, 3 og 5 års alderen er der heller ikke noget, der afviger markant fra den gennemsnit-
lige vurdering. 
 
Gennemsnitsscore for sundhed og trivsel 
 

 
 

Sprogvurdering 
Lovgivningsmæssigt skal børn i aldersgruppen 2 år og 10 måneder til 3 år og 4 måneder sprogvur-
deres, hvis der er formodning om, at barnet har behov for sprogstimulering.  
 
I Ikast-Brande Kommune er det politisk besluttet, at alle børn i 3 års alderen fra 1. oktober 2013 
skal sprogvurderes med Hjernen&Hjertets sprogvurderingsredskab. Det er desuden besluttet, at al-
le børn der i 3 års alderen har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats, skal sprogvurde-
res igen i 5 års alderen inden skolestart.  
 
I efteråret 2017 blev ministeriets nye materiale til sprogvurdering, Sprogvurdering 3-6, taget i 
brug. Den nye sprogvurdering har et mere langsigtet perspektiv, end den tidligere havde. Den har 
især fokus på færdigheder, som forskningen viser, er centrale for barnets senere læse- og skrive-
udvikling - også selvom disse kompetencer ikke har direkte indflydelse på barnets trivsel i dagtil-
buddet her og nu. I 5 års alderen er der desuden koblet et nyt område på vurderingen omkring for-
lyd. 
 
Antal sprogvurderede børn i Ikast-Brande Kommune 
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På baggrund af sprogvurderingen indplaceres de sprogvurderede børn i følgende 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 institutionerne, der står for den generelle – og fokuserede sprogindsats, mens børn, der har 
brug for en særlig indsats henvises til PPR sprog-tale. 
 
Den gennemsnitlige fordeling på de tre kategorier bør ifølge Socialministeriets sprogvurderingsma-
teriale ligge på: 
 

 
 
 
Fordelingen på de tre kategorier for de 3-årige og de 5-årige børn i Ikast-Brande Kommune frem-
går af de nedenstående tabeller. 
 
Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for de 3-årige børn 
 

 
 

 
 
Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for de 5-årige børn 
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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 ka-
tegorier.  
 
Andelen af 3 årige børn, der har brug for en særlig indsats er dog faldet fra 16 % i 2017 til 12 % i 
2018, og der er ligeledes sket et fald i andelen af 3 årige børn, der har brug for en fokuseret sprog-
indsats fra 14 % i 2017 til 11 % i 2018. Der er flere faktorer, som kan have haft indflydelse på, at 
sprogvurderingsresultaterne for de 3 årige er blevet markant bedre fra 2017 til 2018. 
 
Gennem de sidste par år er der kommet et stort fokus på, at det betaler sig at sætte ind i forhold 
til den sproglige udvikling så tidligt som muligt i barnets liv.  
 

- Sundhedsplejen har fokus på tidlig sprogstimulering i forældregrupperne ’Godt i gang’, hvor 
forældrene undervises i at læse og tale med deres baby.  
 

- I projektet ’Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen’ har det givet gode resultater at støt-
te det pædagogiske personale i at arbejde systematisk og målrettet med læringsmiljøet i 
forhold til børns sprog og ihærdighed ved hjælp af viden om, hvor meget børn egentlig kan 
lære, og hvordan børn lærer. 

 
- Med udgangspunkt i sprogstrategien arbejdes der med sprogudvikling ud fra en fælles 

handleplan, som evalueres en gang om året i netværksgrupperne for sprogfyrtårnene.  
 
Andelen af 5 årige, der har brug for en særlig indsats er derimod steget fra 13 % i 2017 til 17 % i 
2018 og indenfor samme aldersgruppe er andelen, der har brug for en fokuseret sprogindsats ste-
get fra 16% til 25 %. 
 
Der har ikke været det samme fokus på den helt tidlige sproglige udvikling for denne gruppe af 
børn. Den nye sprogvurdering fra 2017 opleves desuden at være svær for de ældste børn at gen-
nemføre. Derfor bliver det spændende at følge udviklingen i sprogvurderingsresultaterne for de 5 
årige på sigt, hvor effekterne af ovenstående indsatser og større erfaring med at gennemføre de 
nye sprogvurderinger også gerne skulle resultere i en bedre sprogvurderingsscore for denne grup-
pe børn. 
 
Du kan læse mere om arbejdet med sprog på dagtilbudsområdet i ’Sprogstrategi i dagtilbud’, der 
blev vedtaget i januar 2017. Sprogstrategien ligger på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside. 
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Forældretilfredshed 2018 

Ikast-Brande Kommune har i april 2018 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til 

alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler/SFO og på IUC (10. klassecentret). Forældretil-

fredshedsundersøgelsen giver et indblik i områdernes styrker og opmærksomhedspunkter - hvor vi 

gør det godt, og hvor kan vi sammen blive bedre? 

 

Samlede resultater på dagtilbudsområdet 

Dagtilbudsområdet dækker over dagplejen, vuggestuer og børnehaver, det vil sige det samlede 0-6 

års område. 

 

På dagtilbudsområdet er 4141 forældre blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. 2637 valgte 

at deltage i undersøgelsen, og dette giver en svarprocent på 63,7%. Svarprocenten for det enkelte 

dagtilbud fordeler sig fra 37,6% til 96,2%. Der er 1.067 fædre (41%) og 1.526 mødre (58%), der 

har deltaget i undersøgelsen. 41 respondenter ønskede ikke at oplyse deres køn. 

 

8 ud af 10 forældre er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud samlet set. Den 

samlede tilfredshed er 4,23 målt på en skala fra 1-5. Det svarer til landsgennemsnittet på 4,21, 

men er 0,1 lavere end gennemsnittet i Region Midtjylland. 

 

Forældrene er mest tilfredse med aktiviteterne i dagligdagen samt personalets omsorg og deres 

indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade. Laveste tilfredshed er der med informatio-

nen om kommunens forskellige pasningsmuligheder og størrelsen af forældrebetaling for en plads i 

dagtilbud.  

 

Børne- og Undervisningsudvalget blev orienteret om resultaterne af forældretilfredshedsundersø-

gelsen på Børne- og Undervisningsområdet på udvalgsmødet den 13. juni 2018. 

 

Styrker og opmærksomhedspunkter 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

STYRKER 
 Personalets omsorg for 

børnene 

 Aktiviteterne i dagligdagen 

 

Personalets indsats med 

 at udvikle børnenes sociale 

kompetencer 

 gøre børnene i stand til at 

tage ansvar for sig selv 

 at understøtte børnenes 

sproglige, fysiske og motori-

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 
 Information om kommunens for-

skellige pasningsmuligheder 

 Størrelsen af forældrebetaling 

 De fysiske rammer indendørs  

 Indeklimaet 

 Personalets indsats for at be-

grænse drillerier blandt børnene 

 


