
Tilføjelse til de politiske pejlemærker på børne- og 
familieområdet efter møde i Børne- og 
Uddannelsesudvalget d. 05.09.22 
 

 

Følgende indeholder de tilføjelser, som blev efterspurgt på Børne- og 

Uddannelsesudvalgets møde d. 5. september 2022. Der er lavet en 

tilføjelse i pejlemærke 2 for børne- og familieområdet samt i processen for 

opfølgningen på pejlemærkerne midtvejs i perioden for begge områder.  

 

Politiske pejlemærker for dagtilbud og børne- og familieområdet 

På baggrund af dialogmøder den 30. maj 2022, afholdt mellem henholdsvis 

Børne- og Uddannelsesudvalget og dagtilbudslederne, og Børne- og 

Uddannelsesudvalget og lederne på børne- og familieområdet, er der 

formuleret følgende pejlemærker: 

 

Dagtilbudsområdet: 
1. Vi bakker op om kvalitetsstrategien For Fremtiden II (2022-2025) og 

strategiens seks pejlemærker. 
2. Vi sikrer gode rammer i dagtilbuddene for at understøtte rekruttering 

og fastholdelse af pædagoger. 
3. Vi bakker op om, at tydelige krav og forventninger til forældrene er 

vigtige for at skabe dagtilbud af høj kvalitet. 

 

Børne- og Familieområdet:  
1. Vi arbejder med systematisk inddragelse af barnet, den unge og 

familien. 
2. Vi arbejder med forebyggelse og sætter ind med relevante indsatser 

til børn og familier så tidligt som muligt – både i forhold til barnets 
alder og problemudvikling. 

3. Vi prioriterer samarbejdet på tværs af almenområdet og det 
specialiserede område og tager ansvar for at finde fælles løsninger. 

4. Vi arbejder for at styrke de unges mentale og fysiske sundhed og 
trivsel. 

 

Opfølgning på arbejdet med pejlemærkerne 

Omsætningen af pejlemærkerne i tilbuddenes daglige praksis vil løbende 

blive sat på dagsordenen på de fælles ledermøder, som afholdes på 

henholdsvis dagtilbuds- og børne- og familieområdet.  

Der vil i samme lederkreds blive foretaget en midtvejsevaluering af arbejdet 

med pejlemærker i efteråret 2023. Her vil lederne præsentere deres 

foreløbige arbejde med pejlemærkerne og i samarbejde med ledelsen i 

Center for Børn og Familier drøfte, hvordan der skal arbejdes videre med 

pejlemærkerne. I forlængelse af denne proces vil der blive afholdt et 

dialogmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor status på 

pejlemærkerne vil blive præsenteret og drøftet med udvalget.  

 

Pejlemærkerne vil desuden blive anvendt som afsæt for de emner og 

fokusområder, som tages op på bl.a. den årlige konference samt årlige 

temadag for dagtilbudsområdet og det årlige seminar for børne- og 

familieområdet for tilbuddenes ledelsesteams. Pejlemærkerne vil også 

indgå i de lokale drøftelser om kvalitetsudvikling i de decentrale enheder på 

henholdsvis dagtilbuds- og børne- og familieområdet. 
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Administrationen indhenter løbende viden og data fra områderne, som bl.a. 

omhandler pejlemærkernes tematikker, for eksempel 

brugertilfredshedsundersøgelser i dagtilbud og nøgletal for det 

specialiserede børneområde, som kan give indblik i arbejdet med 

pejlemærkerne og identificere eventuelle udviklingspunkter for det 

fremadrettede arbejde.   

 

For begge områder gælder, at der i slutningen af foråret 2025 vil blive 

afholdt afsluttende dialogmøder med Børne- og Uddannelsesudvalget og 

henholdsvis dagstilbudslederne og lederne på børne- og familieområdet. 

Formålet er at drøfte status på pejlemærkerne. På mødet vil der også være 

fokus på, hvilken læring processen har givet, som skal være med til at 

styrke det fortsatte arbejde med pejlemærkernes emner. 

 

 

 


