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FORORD
Med For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet ønsker vi at sætte yderligere 
fokus på, hvordan vi arbejder med kvalitet i dagtilbuddene i Hvidovre Kommune.

Kvalitetsstrategien er det faglige svar på den politiske vision fra kommunens børne- 
og ungepolitik om, at ”uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen 
være de bedste til at udvikle dem”. Den skal skabe sammenhæng mellem de politiske 
mål og strategier, der er vedtaget i Hvidovre Kom-mune, og det daglige arbejde i dag-
tilbuddene. Det gør den ved at sætte en fælles, ambitiøs retning for den videre udvik-
ling af dagtilbuddene.

I Hvidovre Kommune vil vi være kendt som børnenes og familiernes by. Fra politisk 
side er der stor opmærksomhed på 0-6 års området. Det gælder både i forhold til den 
faglige udvikling, positive øko-nomiske prioriteringer og langsigtede investeringer 
i de fysiske rammer i form af udviklingsplanen for den fysiske standard i Hvidovre 
Kommunes dagtilbud.

I Hvidovre Kommune er det allerede en del af hverdagen at arbejde med kvalitet i 
dagtilbuddene. Fra 2013-2015 gennemførte vi et gennemgribende kvalitetsløft på 
området, og vi arbejder kontinuerligt med at udvikle kvaliteten på udvalgte områder, 
fx via vores mad- og måltidsvision fra 2014 og vores bevægelsesstrategi fra 2016. Stra-
tegien bygger ovenpå dette arbejde, og skal samtidigt ses i sammen-hæng med Lige 
Muligheder, som er kommunens faglige strategi på området for udsatte børn og unge. 
Strategien har desuden sit afsæt i kommunens læringssyn og den systemiske, aner-
kendende tilgang, som er vores fælles udgangspunkt for arbejdet med børn og unge i 
Hvidovre Kommune.

Strategien er et af dagtilbudsledernes værktøjer til at udvikle kvaliteten, og den er 
henvendt til dagtil-budsledere og pædagogisk personale. Den er blevet til i samar-
bejde med lederne i kommunens dagtil-bud, og er gældende til udgangen af 2020. For 
Fremtiden er godkendt af Børne- og Undervisningsudval-get i Hvidovre Kommune 
den 9. marts 2017.

Kenneth F. Christensen
Formand, Børne- og Undervisningsudvalget

Susan Bjerregaard
Konstitueret Direktør for Børn og Velfærd
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I Hvidovre Kommune vil vi have høj kvalitet i dagtilbuddene.

Et stort flertal af børnene i Hvidovre Kommune er i dagtilbud hver dag. Derfor er 
dagtilbud af høj kvalitet vigtigt for det liv, som børnene lever her og nu. Desuden 
ved vi, at det er i børnenes første år, at de grundlæggende kompetencer dannes og 
udvikles. Men det er også veldokumenteret i forskningen, at dagtilbud af høj kvali-
tet betaler sig på sigt. Børn, der har gået i dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre 
i skolen, i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet.

Alle børn har brug for kvalitativt gode rammer for læring og udvikling, men vi 
ved, at børn, der er i en udsat position med baggrund i socio-økonomiske forhold, 
i særlig grad kan profitere af dagtilbud af høj kvalitet (Christoffersen et al., 2014). 
Samtidigt ved vi også, at dagtilbud af høj kvalitet er mere omkostningseffektive end 
indsatser senere i livet. Dagtilbud af høj kvalitet har altså også et forebyg-gende 
sigte.

Strategien skal styrke og udvikle det gode arbejde, der allerede udføres i dagtilbud-
dene. En del af de indsatser vi beskriver, er indsatser, som er sat i gang i løbet af de 
seneste år – netop for at styrke kvaliteten. Strategien skal derfor ikke kun tænke 
nyt, men også være med til at skabe helhed og sammen-hæng i de indsatser vi al-
lerede arbejder med. 

Forventningen er, at dagtilbuddene arbejder målrettet med de fælles ambitioner, 
der er i strategien, og dagtilbuddene kan forvente, at Center for Børn og Familier 
understøtter dagtilbuddene i det arbejde. Strategien er derfor også et udtryk for, 
hvad vi forventer af hinanden.

Første del af strategien beskriver vores 
fælles forståelse af kvalitet, og udstikker 
dermed ramme og retning for arbejdet 
med kvalitet. Andel del er en plan for, 
hvordan vi udvikler kvaliteten frem mod 
udgangen af 2020 på fire udvalgte om-
råder. Tilsammen udgør de to dele For 
Fremtiden - Kvalitetsstrategien for 0-6 
års området.

En væsentlig del af strategien er at skabe 
en kultur, hvor vi kontinuerligt reflek-
terer over og taler om kvalitet. Vi følger 
derfor kontinuerligt op på de tegn og 
indikatorer på, at vi er på rette vej, som 
fremgår af udviklingsplanen i strategi-
ens anden del. Kvalitetsstrategien som helhed gør vi status på årligt. Det sker via 
drøftelser i ledernetværkene på dagtilbudsområdet og i den samlede dagtilbudsle-
derkreds. Desuden orienteres Børne- og Undervisningsudvalget.

Indledning
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I den pædagogiske forskning findes ikke en entydig definition på kvalitet. På 
nationalt niveau sætter dagtilbudsloven og de pædagogiske læreplaner den fælles 
overordnede ramme for kvaliteten i dagtilbuddene. Indenfor disse rammer ønsker 
vi skabe en fælles kvalitetsforståelse. Kvalitetsforståelsen skal bygge ovenpå det, 
der virker i den nuværende praksis. Det er vores fælles faglige fundament, når vi 
skal videreudvikle kvaliteten. Kvalitetsforståelsen skal også have baggrund i aktuel 
forskning og dermed aktuel viden om, hvad der virker.

I det følgende beskrives det fælles faglige fundament. Herefter vender vi os mod 
aktuel forskning om kvalitet i dagtilbud. Tilsammen udgør det kvalitetsforståelsen 
i Hvidovre Kommune. Kvalitetsforstå-elsen skal ses i tråd med den nye, styrkede 
pædagogiske læreplan og anbefalinger fra Rådet for Børns Læring. Begge har de 
mere tydeligt end tidligere fokus på at understøtte udvikling af læringsmiljøer med 
kvalitet.

Det fælles faglige fundament
Hvidovre Kommunes 30 dagtilbud er præget af mangfoldighed. Vi har kommunale 
og selvejende dag-tilbud; vi har dagpleje, vuggestuer, børnehaver og kombinerede 
dagtilbud. Dagtilbuddene har forskellig størrelse, forskellige fysiske rammer og 
forskelligartede pædagogiske profiler. Fælles for dem alle er, at de arbejder med at 
skabe dagtilbud af høj kvalitet, der understøtter børnenes trivsel, læring og ud-
vikling.

Det er en del af det fælles faglige fundament, at vi anerkender mangfoldigheden, 
og har en vis grad af metodefrihed til at arbejde med fælles indsatsområder og ind-
fri de fælles faglige ambitioner. På den måde kan dagtilbuddene tage hensyn til de 
forhold, der gør sig gældende i netop deres dagtilbud. Det kommer f.eks. til udtryk 
ved at ressourcerne til at understøtte, at alle børn er inkluderet i fællesskabet, er 
fordelt til dagtilbuddene.

Det fælles faglige fundament bygger på en pædagogisk praksis, som baserer sig på 
en anerkendende kultur og et udgangspunkt i den systemiske tænkning. Denne 
kultur og tilgang gør sig også gældende på ledelsesniveau.

Vi arbejder ud fra Hvidovre Kommunes ledelsesgrundlag og Hvidovre Kommunes 
værdier om åbenhed, dialog og engagement. Det kommer f.eks. til udtryk ved, at 
vi har ledelsesteams i dagtilbuddene og at dagtilbudslederne er organiseret i for-
pligtende netværk. Både ledelsesteams og dagtilbudsleder-netværk fungerer som 
en ramme for sparring, problemløsning og refleksion, ligesom det styrker fælles-
skabsfølelsen. Desuden er dagtilbudsledelsen inddraget i beslutnings- og udvik-
lingsprocesser på dagtilbudsområdet. 

Kvalitet i dagtilbud
Strukturkvalitet og proceskvalitet
I forskning om kvalitet skelnes mellem strukturkvalitet og proceskvalitet. Struk-
turkvalitet er faktorer, som indirekte har med børnenes hverdag at gøre. Det drejer 
sig fx om normering, personalets kompetencer og det fysiske miljø. Proceskvalitet 

Kvalitet i Hvidovre Kommune
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Kilde: Egen figur udarbejdet på baggrund af Christoffersen et al., 2014, Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling, 2016, Næsby, 2015 og Kornerup, 2016.

Strukturkvalitet
• Normering
• Gruppestørrelse
• Organisering
• Personalet (kompetencer og samar-

bejde)
• Udstyr, fysisk miljø og areal

Proceskvalitet
• Barn-voksen relationer
• Barn-barn relationer
• Kommunikation
• Deltagelse i fællesskaber
• Medbestemmelse
• Forældresamarbejde

• Refleksion 
og handling

Figur 1: Strukturkvalitet og proceskvalitet

har direkte at gøre med det, der praktiseres i dagligdagen. Fx relationerne mellem 
barn og voksen og forældresamarbejdet.

Nogle af de strukturelle faktorer har betydning for faktorerne i proceskvalitet. Fx 
har normeringen betydning for omfanget af barn-voksen relationen (men ikke 
nødvendigvis kvaliteten af den), ligesom pædagogisk uddannet personale som 
udgangspunkt har bedre grundlag for at arbejde systematisk med pædagogisk 
praksis.

Flere af de strukturelle kvalitetsfaktorer, fx normering og de fysiske miljøer (areal 
og de overordnede fysiske rammer) er underlagt politisk beslutning, hvorfor de må 
betragtes som vilkår i dagtilbuddenes daglige arbejde med at udvikle kvaliteten. 
Som nævnt indledningsvist er der fra politisk side positiv opmærksomhed på disse 
vilkår i Hvidovre Kommune.

Kvalitet skabes i et samspil
Kvalitet skabes i et samspil mellem de strukturelle faktorer og procesfaktorerne. Fx 
er det et udtryk for kvalitet, at der arbejdes bevidst med varierede gruppestørrelser 
og/eller organisering af dagligdagen for at opnå bedre relationer.

Netop bevidstheden om hvilke faktorer, der skaber kvalitet, er central. Forskningen 
peger på, at evnen til systematisk at reflektere over egen og hinandens praksis, bør-
nenes læring og den pædagogiske didaktik er afgørende for kontinuerligt at skabe 
kvalitet.

Både den systematiske refleksion over praksis og de pædagogiske didaktiske 
overvejelser handler om, at man ikke bare tager stilling til hvad og hvordan, men i 
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særlig grad hvorfor, når man skaber et læringsmiljø.
Hertil kommer, at man naturligvis også skal være i stand til at forandre sin praksis 
på baggrund af refleksionerne og overvejelserne. Derudover spiller ledelsen en 
afgørende rolle for kvalitet. Vores faglige ambitioner for kvaliteten i læringsmiljøer 
og ledelse uddybes yderligere i udviklingsplanen. 

Kvaliteten skal vurderes fra flere perspektiver
Når man vurderer kvaliteten skal det ske i et samspil mellem den objektive og 
målbare kvalitet og den oplevede og subjektive kvalitet (Sheridan, 2012). Samtidigt 
skal man så vidt muligt også anskue kvaliteten fra flere perspektiver: Hvad oplever 
børnene? Forældrene? Pædagogerne/personalet? Lederne? Forældrebestyrelsen? 
Center for Børn og Familier? Det politiske niveau? Vi vil arbejde systematisk med 
at vurdere og reflektere over kvaliteten i vores dagtilbud. 

Udviklingen af kvaliteten i dagtilbuddene har i sidste led en positiv virkning på 
børnenes, læring, udvikling og trivsel. Når vi vurderer kvaliteten er det imidlertid 
også nødvendigt at vurdere de ”skridt på vejen”, som har betydning for virkningen 
på børnene. Derfor arbejder vi også med tegn og indikatorer på, at fx den pædago-
giske praksis forandrer sig.

Når vi kigger på virkningen på børnenes læring, udvikling og trivsel er der tale om 
virkning på kort sigt. Den langsigtede virkning kan vi i mindre grad vurdere, da 
den f.eks. er, hvordan børnene klarer sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmar-
kedet. Desuden skal man have for øje, at vi ikke arbejder med en kontrolgruppe af 
børn, der ikke ”udsættes” for den bedst mulige kvalitet.

Forældre

Pædagog

Dagtilbudsledelse

Forældrebestyrelse

Barnet

Center for Børn og Familier

Det politiske niveau

Subjektiv (oplevet) kvalitet Objektiv (målbar) kvalitet

Kilde: Egen figur udarbejdet med inspiration i Sheridan (2012) og Bronfenbrenner (1979).

Figur 2: Vurdering af kvalitet fra flere perspektiver
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Andel del af strategien er vores plan for at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene. 
Det kræver først og fremmest dygtige medarbejdere og dygtige ledere. Derfor er 
andelen af pædagogisk uddannede medarbejdere i Hvidovre Kommunes dagtilbud 
minimum 60 pct., ligesom vi har fokus på, at medarbejdere og ledere kontinuerligt 
har mulighed for at dygtiggøre sig.

Vi har udvalgt fire områder, som vi sætter særlig fokus på frem mod udgangen 
af 2020. Vores vurdering er, at de fire områder er væsentlige for at videreudvikle 
kvaliteten, men vi er samtidigt bevidste om, at de ikke dækker alle de indsatser, vi 
arbejder med.

• Ledelse har stor betydning for at opnå kvalitet, og vil udvikle kvaliteten i le-
delse på to niveauer. Vi vil dels sætte fokus på ledelsens opgave i forhold til at 
understøtte kvalitetsudvikling, dels sætte fokus på udvikling af ledelsesrollen i 
sig selv. 

• Læringsmiljøer af høj kvalitet er vigtige, fordi børn lærer hele tiden og det er 
afgørende at skabe de bedst mulige rammer for den læring, som børnene tilby-
des at deltage i.

• Forældresamarbejde er vigtigt for kvaliteten. Vores vurdering er, at vi har 
behov for at styrke forældresamarbejdet. 
Dels er forældrene de væsentligste for 
børnenes trivsel, læring og udvikling, 
dels ved vi fra forskningen, at et godt 
forældresamarbejde understøtter barnets 
udvikling i dagtilbuddet.

• Sundhed er et bredt fokusområde, 
som vi styrker, fordi det er veldokumen-
teret, at fysisk, mental og social sundhed 
spiller tæt sammen og har betydning for 
trivslen. Med afsæt i den fælles kvali-
tetsforståelse er det desuden oplagt at 
arbejde med at integrere et helhedsorien-
teret syn på sundhed i den pædagogiske 
praksis.

Vi har en faglig ambition inden for hvert 
af områderne, og vi igangsætter en række aktiviteter for at indfri vores ambitioner. 
Vi har faglige ambitioner frem for mål, fordi ambitioner sætter fælles retning, hvil-
ket er vores ærinde med strategien.

Vi vil løbende følge op på, at vi er på rette vej mod at indfri ambitioner. Det gør vi 
ved at gøre status på de aktiviteter, vi har sat i gang, og vurdere udviklingen i kvali-
teten på baggrund af en række tegn og indikatorer på, at vi er på rette vej.

Udvikling af kvaliteten
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FOKUSOMRÅDE 1 
Ledelse
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Fokusområde 1: Ledelse

Hvad ved vi om kvalitet i ledelse?
I Hvidovre Kommune er ambitionen for god ledelse udstukket via kommunens 
ledelsesgrundlag. Her er den overordnede målsætning at ”vi lykkes i relationer og 
måles på resultater”. Den betyder, at ledere skal mestre den nødvendige balance 
mellem at lede i relationer og have fokus på driften (Hvidovre Kommunes ledelses-
grundlag). Samtidigt arbejder kommunen med værdibaseret ledelse med udgangs-
punkt i de fælles værdier åbenhed, dialog og engagement.

Vi ved fra forskningen, at ledelse er afgørende for at udvikle kvaliteten i dagtilbud-
det (Christoffersen et al., 2014), men det er samtidigt en ganske kompleks opgave. 
Figuren nedenfor illustrer kompleksiteten. Den er udarbejdet på baggrund af 

viden om kvalitet i dagtilbud, kommunens ledelsesgrundlag og Robinsons forsk-
ning om ledelse (Robinson, 2011). De ledelsesmæssige dimensioner udtrykker 
hvad ledelsen skal kunne for at understøtte arbejdet med kvalitet. De ledelsesmæs-
sige kapaciteter skal ledelsen have for at omsætte dimensionerne til kvalitet i den 
pædagogiske praksis.

Ledelsen skal opsætte klare mål, standarder og forventninger, så personalet er i 
stand til at prioritere mellem vigtige og mindre vigtige indsatser. Det kræver, at 
ledelsen er tæt på den pædagogiske praksis. Eksplicitte og høje forventninger til 
personalet understøtter kvalitetsudviklingen. Desuden er det en ledelsesopgave 
at sikre personalets muligheder for faglig refleksion og dialog. Det forudsætter, at 
personalet har kompetencer og kapacitet hertil. Endvidere skal ledelsen fordele 
ressourcerne, så det af-spejler mål og forventninger.

Varetagelsen af ovenstående opgaver (oplistet i dimensioner) kræver, at ledelsen 
er i stand til at lede i Hvidovre Kommune som politisk organisation, jf. kommu-
nens ledelsesgrundlag og værdier. Desuden skal ledelsen være i stand til at løse 

Figur 3. Ledelsesmæssige dimensioner og kapaciteter
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komplekse problemstillinger. Det indebærer eksempelvis, at ledel-sen skal være i 
stand til at indgå i samarbejde med forældre, med medarbejdere på alle niveauer i 
en organisation og medarbejdere med andre fagligheder end lederens egen. Ledel-
sen skal også være i stand til at omsætte relevant viden til praksis ved at prioritere 
og implementere den. Det kommer bl.a. til udtryk i de beslutninger, som ledelsen 
træffer. Den sidste kapacitet omhandler relationel tillid og relationskompetence, 
som er vigtig for at sikre et trygt og velfungerende miljø, hvor personalet har tillid 
til ledelsen, hinanden og de beslutninger, der bliver truffet.

Aktiviteter
• Understøtte udvikling af ledelseskom-
petencen ved hjælp af kvalitetssamtaler og 
lederudviklingssamtaler (LUS).

• Fortsat kompetenceudvikling og 
videreuddannelse blandt dagtilbudsle-
delserne, så alle ledere har en diplom-
uddannelse i ledelse eller tilsvarende.

• Have fokus på ledelse af implemen-
teringsprocesser via kompetenceudvik-

lingsforløbet ”Sammen om Barnet” og modellen for tidlig opsporing, TOPI.

• Sætte fokus på fælles refleksion over ledelsesopgaven på den årlige lederkonfe-
rence for dagtilbudsledelserne.

• Deltage i relevante konferencer og temadage om ledelse og kvalitetsudvikling.

• Arbejde kontinuerligt med refleksion over ledelse i dagtilbudsledernes netværk 
og på de månedlige ledermøder.

Hvordan følger vi op?
• Ledelse er en forudsætning for at opnå kvalitet. Hvis der sker kvalitetsudvik-

ling på de øvrige fokusområder vil det derfor være en indikation på, at dagtil-
budsledelsen understøtter den kontinuerlige kvalitetsudvikling.

• Udvikling af ledelseskompetencen vurderes af centerchefen for Center for Børn 
og Familier i samarbejde med dagtilbudslederen. Der er tale om en samlet 
vurdering på baggrund af det lovbestemte pædagogiske tilsyn, kvalitetssam-
taler, LUS, 360 grader lederevaluering (for de kommunale dagtilbudsledere), 
budgetopfølgninger samt den kontinuerlige kontakt mellem Center for Børn 
og Familier og dagtilbudsledelsen.

 

FAGLIG AMBITION

KOMPLEKSITETEN I LEDELSESOPGAVEN STIL-
LER BÅDE KRAV TIL DE LEDELSESMÆSSIGE 
KOMPETENCER OG DE PERSONLIGE KOMPE-
TENCER.

DET ER VORES AMBITION, AT DAGTILBUDSLE-
DELSEN UNDERSTØTTER DEN KONTINUERLIGE 
KVALITETSUDVIKLING, SAMT AT VI UDVIKLER 
DE PERSONLIGE LEDELSESKOMPETENCER I 
DAGTILBUDDENES LEDELSE
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Læringsmiljøer
FOKUSOMRÅDE 2 
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Fokusområde 2: Læringsmiljøer

Hvad ved vi om kvalitet i læringsmiljøer?
Begrebet læringsmiljø bliver ofte anvendt meget bredt og synonymt med pæda-
gogisk praksis, og dermed som en samlebetegnelse for hvordan det pædagogiske 
arbejde i dagtilbuddet udfolder sig. I denne sammenhæng skal læringsmiljø forstås 
som en ”pædagogisk kontekst” med en begyndelse, en udfoldelse og en afslutning. 
Det vil sige, at en hverdag i dagtilbuddet består af en lang række af læringsmiljøer; 
fx borddækning, måltider, bleskift, overgang fra stuen til legepladsen osv.

Samtidigt er udgangspunktet, at barnet er aktivt lærende. Med andre ord skaber 
børn hele tiden læring for sig selv - også når man ikke er bevidst om det. Kvalitet i 
læringsmiljøer handler derfor om at skabe de bedst mulige rammer for den læring, 
som børnene tilbydes at deltage i. Når man kigger på læringsmiljø på denne måde, 
ansporer det til at overveje kvaliteten i alle aktiviteter – bevidste som ubevidste – der 
foregår i dagtilbuddet.

Som nævnt tidligere er kvalitet et samspil af både strukturkvalitet og proceskva-
litet. Det står centralt i vores kvalitetsforståelse, at personale og ledelse er i stand 

til at reflektere over egen og hinandens 
praksis og hvad den betyder for bør-
nenes læring. Hertil kommer, at man 
selvfølgelig skal være i stand til at ændre 
praksis på baggrund af sine refleksioner.

Vi ønsker særligt at sætte fokus på de læ-
ringsmiljøer vi skaber i forhold til udvik-
lingen af børnenes sproglige og kommu-

nikative kompetencer. Forskningen viser, at disse kompetencer generelt er væsentlige 
for barnets udvikling og trivsel. Vi ved også, at de tidlige sproglige kompetencer har 
betydning for barnets senere læring i skolen og efterfølgende uddannelse, og at en 
kvalificeret indsats på dette område har en større effekt i barnets tidlige år end senere 
i barnets liv. Derfor er det væsentligt at have fokus på barnets sproglige udvikling 
allerede i dagtilbuddet. Samtidigt ved vi, at forskelle i sproglig udvikling har en sam-
menhæng med den socio-økonomiske baggrund (Bleses et al., 2016). Denne forskel 
kan reduceres, når vi styrker kvaliteten i de læringsmiljøer, vi skaber i sprogarbejdet.

Aktiviteter
I Hvidovre Kommune er der en vis grad af metodefrihed til at opnå den fælles 
ambition, men vi er fælles om modellen for tidlig opsporing, TOPI og metoden til 
sprogvurdering.

• Anvende modellen for tidlig opsporing, TOPI til at arbejde med systematisk 
refleksion over børnenes trivsel og arbejde med pædagogiske analyser af pro-
blemstillingerne omkring børnenes trivsel (se side X)

• Styrke kompetencen blandt medarbejdere til at arbejde systematisk med reflek-
sion over egen praksis og læringsmiljøer via bl.a. kompetenceudviklingsforlø-
bet ”Sammen om Barnet” (se side X)

FAGLIG AMBITION
DET ER VORES AMBITION, AT STYRKE DEN 
SYSTEMATISKE, KONTINUERLIGE REFLEK-
SION OVER LÆRINGSMILJØER OG UDVIKLE 
OG ÆNDRE PRAKSIS PÅ BAGGRUND AF 
REFLEKSIONERNE, SAMT AT STYRKE DEN SY-
STEMATISKE SPROGVURDERING OG SPROG-
INDSATSEN
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• Styrke anvendelsen af de pædagogiske læreplaner som redskab til systematisk 
refleksion, som har til formål at styrke det pædagogiske arbejde med etablering 
af læringsmiljøer, herunder rutiner, børnemiljø og planlagte aktiviteter

• Arbejde ud fra en fælles metode til systematisk sprogvurdering. Det skal give 
mulighed for at vurdere og følge det enkelte barns sproglige udvikling, un-
derstøtte systematisk refleksion over det læringsmiljø vi skaber for børnenes 
sproglige udvikling, og medvirke til at skabe sammenhæng i overgangen til 
skolen

Hvordan følger vi op?
• Det lovbestemte pædagogiske tilsyn:

Center for Børn og Familier gennemfører pædagogisk tilsyn med alle dagtil-
bud. Det lovbestemte pædagogiske tilsyn består af det planlagte pædagogiske 
tilsyn, der gennemføres hvert andet år, uanmeldte tilsyn og kontinuerligt sam-
arbejde med dagtilbuddene.
Vi er på rette vej, når det pædagogiske tilsyn viser, at der sker en udvikling på 
baggrund af systematisk refleksion over egen praksis og læringsmiljøer. Det gæl-
der både generelt og indenfor strategiens fokusområder. De pædagogiske lære-
planer vurderes konkret i forbindelse med det planlagte pædagogiske tilsyn. 

• Halvårlige trivselsundersøgelser i alle 
dagtilbud:
Der gennemføres halvårlige under-
søgelser af alle børns trivsel i dag-
tilbuddene som led i modellen for 
tidlig opsporing og indsats, TOPI. 
Det giver mulighed for at følge ud-
viklingen i børnenes trivsel.

Vi er på rette vej, når vi har et over-
blik over alle børns trivsel på bag-
grund af den fælles trivselsundersø-
gelse. Forventningen er, at vi i starten 
af implementeringsperioden kan 
konstatere en forholdsvis høj andel af børn, hvor vi er bekymret for trivslen. 
Det skyldes dels den ny metode, dels at der er tale om tidlig opsporing, hvor 
intentionen netop er at fange det første spæde tegn på mistrivsel.

Når vi har implementeret TOPI i alle dagtilbud er vi på rette vej, når andelen af 
børn, der trives bedre, er stigende.

• Sprogvurdering og sprogindsats:
Vi er på rette vej, når vi sætter ind tidligere over for de børn, der har behov for 
en særlig sprogindsats. Opfølgningen på virkningen for det enkelte barn ud-
dybes, når vi har mere viden om den fælles metode, vi arbejder ud fra.

Det generelle sprogarbejde indgår desuden i det lovbestemte pædagogiske 
tilsyn. Vi er på rette vej, når tilsynet viser, at dagtilbuddet arbejder reflekteret 
med sprogstrategier.
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Forældresamarbejde
FOKUSOMRÅDE 3 
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Fokusområde 3: Forældresamarbejde

Hvad ved vi om kvalitet i forældresamarbejde?
Forældrene er de væsentligste for børnenes trivsel, læring og udvikling, hvorfor 
forældrene skal inddrages i det daglige arbejde i dagtilbuddet. Med andre ord skal 
der etableres et samarbejde om børnenes læring, trivsel og udvikling. 

Vi ved fra forskningen, at en god og konstruktiv kontakt mellem dagtilbuddet og 
forældrene er væsentligt for kvaliteten, fordi det giver personalet gode forudsæt-
ninger for at forstå barnet og dets udvikling, og støtte barnet på den mest fordel-
agtige måde. Det er også anerkendt i forskningen, at sprog, uddannelse, social 
baggrund og forskellige kulturelle forventninger kan være med til at gøre foræl-
dresamarbejdet vanskeligt, hvorfor de svagere stillede forældre kan have behov 
for større støtte fra personalets side til at opnå en god og konstruktiv kontakt med 
dagtilbuddet (Christoffersen et al. 2014)

Kvalitet i forældresamarbejdet er kendetegnet ved, at det pædagogiske personale 
faciliterer og rammesætter forældresam-
arbejdet, så det er afstemt og tilpasset den 
enkelte families udgangspunkt og behov. 
Der er en væsentlig ledelsesopgave i at 
prioritere og understøtte det pædagogiske 
personale i denne opgave.

Aktiviteter
Styrke personalets faglighed inden for forældresamarbejde, hvilket for hoved-
parten af medarbejderne i dagtilbuddene sker via kompetenceudviklingsforløbet 
”Sammen om Barnet” og TOPI.

Dagtilbuddene arbejder med evidensba-
serede metoder i forældresamarbejdet.

Hvordan følger vi op?
• Evaluering af udbytte af ”Sammen om 
Barnet”:
Der sker systematisk evaluering af ud-
byttet af kompetenceudviklingsforløbet 
”Sammen om Barnet” blandt alle delta-
gere; både det pædagogiske personale 
og dagtilbudsledelsen. Evalueringen er 
udviklet i samarbejde med Danmarks 
Evalueringsinstitut, EVA. Et højt udbytte 
af kompetenceudviklingsforløbet er 
grundlag for, at pædagogisk personale og 

ledere kan omsætte de opnåede kompetencer til kvalitet i forældresamarbejdet.

Vi er på rette vej, når det pædagogiske personale vurderer, at de får opkvalifi-
ceret deres kompetence inden for forældresamarbejde, og når dagtilbudsledel-
sen tilsvarende vurderer, at det pædagogiske personale får opkvalificeret deres 

FAGLIG AMBITION
DET ER VORES AMBITION AT HAVE ET 

PROFESSIONELT FORÆLDRESAMARBEJDE, 
HVOR FORÆLDRENE ER LIGEVÆRDIGE

SAMARBEJDSPARTNERE OG SES SOM EN 
RESSOURCE.
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kompetencer.

• Det lovbestemte pædagogiske tilsyn
Vi er på rette vej, når tilsynet viser, at det er tydeligt, hvordan dagtilbuddet 
håndterer og organiserer forældresamarbejdet.

• Forældretilfredshedsundersøgelse
Vi gennemfører en forældretilfredshedsundersøgelse hvert andet år, der bl.a. 
måler forældretilfredsheden med samarbejdet mellem hjem og dagtilbud.

Vi er på rette vej, når forældretilfredsheden med samarbejdet ligger over lands-
gennemsnittet, og undersøgelsen anvendes til at gå i dialog med forældrene.
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Sammen om Barnet 
I årene 2016-2019 gennemfører hovedparten af personalet i dagtilbuddene i Hvid-
ovre Kommune kompetenceudviklingsforløbet ”Sammen om Barnet”, hvor formå-
let er at styrke personalets faglighed inden for forældresamarbejde. Samtidigt vil 
de generelle pædagogiske kompetencer og særligt refleksionskompetencen blive 
styrket i forløbet.

”Sammen om Barnet” giver deltagerne kompetencer inden for observation og 
beskrivelse af børns adfærd, udtryksformer og samspil. Deltagerne opnår fær-
digheder i etablering af et godt samarbejde med forældrene. Det gælder ramme-
sætning af samtaler og grundlæggende samtaleteknik. Deltagerne opnår desuden 
færdigheder i konflikthåndtering og andre kompetencer, som er særligt rettet mod 
de situationer, hvor forældresamarbejdet kan opleves vanskeligt. I forløbet arbejdes 
der systematisk med aktionslæring; en metode, der bl.a. understøtter personalets 
evne til at reflektere over egen praksis.

Model for tidlig opsporing og indsats, TOPI 
Vi implementerer en model for tidlig opsporing og indsats, kaldet TOPI. Imple-
menteringen sker som led i og opbakning til Lige Muligheder, der er den faglige 
strategi på området for udsatte børn og unge. 

TOPI er et arbejdsredskab for det pædagogiske personale som understøtter, at vi 
arbejder mere systematisk med både at opspore de børn, der ikke trives, og forbed-
re alle børns trivsel. TOPI består af en trivselsundersøgelse af alle børn to gange 
årligt og en pædagogisk analyse af de problemstillinger, som det pædagogiske 
personale har observeret i trivselsundersøgelsen. TOPI styrker også det tværfaglige 
samarbejde om de børn, der har behov for særlig støtte, ligesom TOPI understøtter 
samarbejdet med forældrene om de overgange (sundhedspleje til dagtilbud, inden 
for dagtilbud og fra dagtilbud til skole), der er i barnets liv.

Det er et bærende princip i TOPI, at forældrene inddrages, når vi observerer, at et 
barn ikke trives. Det betyder, at forældrene inviteres til at deltage i drøftelserne om 
barnet og inddrages i hvilke indsat-ser, der skal sættes i gang. Det gælder uanset 
om indsatsen sker lokalt i dagtilbuddet eller med inddra-gelse af det tværfaglige 
netværk, der har deltagelse af bl.a. PPR, Sundhedsplejen, Familierådgivningen og 
Tandplejen. Implementeringen starter i 2017 og i 1. kvartal 2018 har alle dagtilbud 
taget TOPI i brug.

Sammen om

styrker
ogBarnet

kvaliteten
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Sundhed
FOKUSOMRÅDE 4 
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Fokusområde 4: Sundhed

Hvad ved vi om kvalitet i sundhed?
Dette fokusområde omhandler et helhedsorienteret syn på sundhed. Vi har både 
fokus på den fysiske sundhed; bl.a. krop, motorik, ernæring og kost, på den mentale 
og sociale sundhed; bl.a. i form af trivsel og på bæredygtighed udvikling.

Børn lærer med kroppen. Børn gør sig erfaringer med kroppen og udvikler sine 
sanser ved hjælp af kroppen. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne med 
og til at skabe kontakt med andre.

Barnets motoriske udvikling er væsentlig for udviklingen af fysiske, psykiske og 
kognitive kompetencer (KL, 2012). Stimulering af barnets motoriske udvikling er 
derfor et kendetegn på kvalitet i dagtilbud.

Vi ved desuden, at sunde mad- og måltidsvaner – bl.a. i samspil med bevægelse – 
har stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred.
Samtidigt ved vi, at det kan medvirke til at forebygge overvægt, type 2 diabetes, 
problemer med tandsundheden og andre livsstilssygdomme. 

Samtidigt ved vi, at måltidet er et oplagt læringsmiljø, hvor der kan arbejdes med 
medbestemmelse, fællesskaber mv.

Barnets mentale sundhed handler i høj grad om barnets trivsel, herunder lærings-
miljøer, der er karakteriseret ved bl.a. de kvalitetsfaktorer om medbestemmelse og 
deltagelse i fællesskaber, som er beskrevet i afsnittet om kvalitet. Samtidig er der 
dokumentation for, at tidlig opsporing og håndtering af trivselsproblemer er med-
virkende til at fremme den mentale sundhed. 

Aktiviteter
• Implementere kommunens bevæ-

gelsesstrategi for 0-6 års området, 
”Vores børn skal bevæge sig”, der 
skal medvirke til, at dagtilbuddene 
arbejder systematisk med bevæ-
gelse som en integreret del af den 
daglige praksis.

• Implementere kommunens Grøn Generation-strategi, der skal styrke Hvidov-
res børns faglige forståelse for, og generelle bevidsthed om, hvad den enkeltes 
adfærd kan gøre af forskel for at sikre udviklingen af et bæredygtigt samfund.

• Alle produktionskøkkeners madproduktion og madordninger bygger på Føde-
varestyrelsens er-næringsmæssige anbefalinger til sund kost.

• Dagtilbuddene arbejder med at nå kommunens fælles mål om, at økologiande-
len er minimum 60 pct. i 2020 – og med et ønske om at nærme sig en økologi-
andel på 90 pct.

FAGLIG AMBITION
DET ER AMBITION, AT SIKRE ET HELHEDS-

ORIENTERET SYN PÅ SUNDHED, SAMT SIKRE, 
AT BARNET HAR MULIGHED FOR AT OPNÅ 

GRUNDSTENENE TIL EN SUND LIVSSTIL
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• Alle dagtilbud laver en lokal mad- og måltidspolitik, der afspejler, hvordan 
dagtilbuddet arbejder med kommunens visioner for mad og måltider, som en 
del af den pædagogiske praksis.

Hvordan følger vi op?
• I bevægelsesstrategien og Grøn Generation-strategi er der fastlagt opfølgning. 

Resultaterne herfra indgår i opfølgningen på denne strategi

• Mad og måltider:
Vi er på rette vej, når alle dagtilbud med produktionskøkkener har en økolo-
giandel på minimum 60 pct. Dagtilbuddenes økologiandel opgøres via ”Det 
økologiske Danmarkskort”.

Vi er på rette vej, når ernærings- og sundhedsmæssige overvejelser ses tydeligt 
i dagtilbuddenes lokale mad- og måltidspolitikker. Dette vurderes på baggrund 
af en gennemgang af mad- og måltidspolitikkerne.

Vi er på rette vej, når de pædagogiske, didaktiske overvejelser ses tydeligt i 
dagtilbuddenes lokale mad- og måltidspolitikker. Vurderingen af dette indgår i 
det lovbestemte pædagogiske tilsyn.
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Politikker, strategier mv., som indgår i For Fremtiden

Alle politikker, strategier mv. kan findes på kommunens hjemmeside under ”Po-
litik” - ”Politikker og strategier”: https://www.hvidovre.dk/Politik/Politikker-og-
strategier.

• Hvidovre Kommunes Børne- og Ungepolitik

• Hvidovre Kommunes vision for mad og måltider, Spisetid

• Hvidovre Kommunes bevægelsesstrategi for 0-6 års området, Vores børn skal 
bevæge sig

• Hvidovres Kommunes faglige strategi på området for udsatte børn og unge, 
Lige Muligheder

• Hvidovre Kommunes Ledelsesgrundlag

• Hvidovre Kommunes Grøn Generation-strategi

• Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud

https://www.hvidovre.dk/Politik/Politikker-og-strategier.
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