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Spørgsmål: 
Hvordan kan der hensigtsmæssigt investeres 5 mio. kr. på 0-6 årsområdet? 
Og hvad vil administrationen pege på, at der skal til for at øge kvaliteten på 
0-6 års området?

Svar:
Hvad skal der til, for at øge kvaliteten på 0-6 årsområdet?
Dagtilbud er rammen om en stor del af vores børns liv. Her oplever børn at 
være en del af et større fællesskab uden for familien, og her skal de trives, 
lege, lære og udvikle sig. Gode dagtilbud har stor betydning for barnet og 
familien, og gode dagtilbud gør en positiv forskel for alle børn - både her 
og nu og på lang sigt. 

Tidlige indsatser
Jo tidligere man giver en indsats, som støtter børn i deres udvikling, des 
større chance er der for at skabe positive forandringer. De tidlige indsatser 
er nemlig langt mere effektive end indsatser senere i livet, fordi 
færdigheder avler færdigheder – jo bedre grundlag et barn får tidligt, jo 
mere læring kan det tilegne sig. Og ser man på det i et samfundsmæssigt 
perspektiv, er det en klog prioritering. Økonom og nobelprismodtager 
James Heckman har i sin forskning vist, at tidlige indsatser giver et meget 
større afkast end interventioner senere i livet, se figur 1.

Figur 1 'Heckman-kurven' (James Heckman, 2008). Socialstyrelsens oversættelse.
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En tidlig indsats er altså meningsfuld ud fra et bredt samfundsperspektiv 
med et ønske om at investere der, hvor det giver det største afkast - men 
det er i særdeleshed også meningsfuldt ud fra den enkeltes perspektiv, 
fordi man ved tidlige indsatser i højere grad kan forebygge problemer i 
stedet for at samle op, når det er gået galt. 

Læringsulighed
Og netop de tidlige år af børns liv, dagtilbudsalderen, er en særlig vigtig tid. 
Her skal grundlaget for al senere læring skabes, og her er der et særligt 
vindue for forebyggelse. Tidligt i livet lærer man basale færdigheder, både 
fagligt og socialt, som man bygger videre på op gennem skolen og senere i 
livet.
 
Dagtilbud i dag er mere end et sted, børnene kan blive passet, mens 
forældrene er på arbejde. I dag ved vi, at dagtilbud er en vigtig indgang til 
læring. Kvalitet i dagtilbud har stor betydning for senere skoleresultater og 
livsmuligheder. På lang sigt er der fx sammenhæng mellem at have været i 
et dagtilbud af høj kvalitet og bedre uddannelsesmuligheder og lavere 
kriminalitet. 

Selvom danske dagtilbud er gode til at skabe en tryg hverdag for børnene, 
og der de seneste år er sket meget med indholdet i tilbuddene, så er der 
stadig behov for at styrke kvaliteten. Danske dagtilbud er ikke i mål endnu i 
forhold til at sikre, at alle børn starter i skole med de nødvendige 
færdigheder. 

Allerede i vuggestuealderen er der et stort gab mellem børnene, når man 
ser på deres færdigheder. Nogle børn har fx let ved at lære at tale, mens 
andre børn kæmper for at følge med. Det forspring, som nogle børn har, 
bliver et springbræt for, at disse børn kan tilegne sig endnu flere 
færdigheder. Omvendt vil de børn, som tidligt har svært ved at følge 
kammeraternes niveau i udvikling, sakke bagud. Ved udgangen af 
vuggestuen er der op til et års forskel i sprogligt niveau blandt danske 
børn. Denne forskel vokser i løbet af børnehavealderen til to år.

Det samme gab ses også ved andre vigtige færdigheder, både faglige og 
sociale; der er stor læringsulighed mellem børnene. Det vil sige, at de har 
ikke lige let ved at lære. Denne læringsulighed skal mindskes, hvis alle børn 
skal have samme chancer for at klare sig godt. 

Behov for kvalitetsløft i Hørsholm Kommunes dagtilbud
Hørsholm Kommunes skoleelever klarer sig rigtig godt. Faktisk er de i top 
på landsplan på mange parametre. Men det er vigtigt at huske, at de flotte 
resultater er et gennemsnit for alle kommunes elever, og at gennemsnittet 
dækker over en væsentlig spredning. Således er der også en gruppe af 
elever, som ikke klarer sig godt. Der er både børn, som er socialt udsatte, 
og børn, som ikke er fagligt stærke. Og disse grupper børn vil i særlig grad 
drage nytte af gode dagtilbud, sådan at nogle problemstillinger 
forebygges.
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Administrationens udredning af normeringen (barn-per-voksenfaktoren) i 
Hørsholm viste, at der i 2016 i gennemsnit var 4,96 børn pr voksen i 
vuggestuerne og 9,92 børn per voksen i børnehaverne. Pædagogandelen i 
Hørsholm Kommune er pt på knap 54 %.

Det seneste pædagogiske tilsyn i Hørsholm Kommune viser også, at der er 
nogle områder, hvor kvaliteten kan løftes. Tilsynet fremhæver ledelse, 
læreplansarbejdet, forældresamarbejdet og pædagogisk kontinuitet.

De pædagogiske konsulenter oplever desuden ved deres tilsynsbesøg, at 
for højt arbejdspres og dermed for lidt tid til at udføre det pædagogiske 
arbejde opleves af både medarbejdere og forældre. Forældrene fortæller, 
at der er færre voksne tilstede end tidligere, og nogle forældre føler, at det 
kan være utrygt at have børnene i institution i ydertimerne, fordi der er for 
få medarbejdere. 

Hvad har betydning for kvaliteten i dagtilbud?
De seneste år har der været en massiv interesse for kvalitet i dagtilbud, og 
der foreligger nu forskningsbaseret viden fra mange aktører. Man kan 
derfor på et velfunderet grundlag pege på en række forhold, som det er 
muligt at justere på, og som har indflydelse på kvaliteten. De væsentligste 
faktorer, som der er behov for at arbejde med, beskrives i de følgende 
afsnit.

Ledelse
Ledelse er et vigtigt element i arbejdet med at styrke kvaliteten, fordi 
ledelsen er forbindelsen mellem målsætninger om kvalitet og den 
pædagogiske praksis. Det er gennem ledelse, at man kan sætte de 
rammer, som gør det muligt at realisere forandringer, som skal løfte 
kvaliteten. Lederen skal facilitere faglige refleksioner og sikre 
implementering af det pædagogiske grundlag og etablering af den 
pædagogiske praksis.

Fokus på læring
Hvis man skal sikre, at alle børn får lige mulighed for at udvikle sig, lære og 
trives, kræver det, at der arbejdes målrettet med læring i dagtilbuddene. 

At have fokus på læring handler ikke om at flytte skolen ned i børnehaven. 
Læring i børnenes tidlige år handler om alt, hvad de skal lære, ikke kun om 
bogstaver og tal. Læring handler om både den kognitive, den sociale og 
den emotionelle udvikling. Børn lærer hele tiden. De får erfaringer og 
eksperimenterer i alle aktiviteter, både i leg, i rutiner og praktiske gøremål 
og i den omsorg, den voksne giver til barnet. Og det er al denne læring, det 
er vigtigt at styrke og have endnu mere af. Målet er, at de voksne, som 
børnene møder, skal have stærkere kompetencer til at udfordre og 
understøtte børnenes potentiale i både de planlagte og de frie aktiviteter. 

Kvalitet i samspillet mellem børn og voksne 
Kvaliteten af samspillet mellem voksen og barn er den mest 
betydningsfulde enkeltfaktor i dagtilbud for barnets udvikling. Børnene 
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skal ikke alene have rig mulighed for at tale med og være sammen med de 
voksne – samspillet og interaktionen skal også være af høj kvalitet. Det er 
vigtigt for børnenes kognitive udvikling (især den sproglige), at der er 
mulighed for at have gode samtaler med voksne. Kvalitet i samspillet er fx 
at den voksne er opmærksom på barnets initiativer og interesser, at den 
voksne stiller alderssvarende spørgsmål og understøtter børnenes 
sproglige udvikling. Det handler desuden om, med afsæt i børnenes 
interesser, at understøtte og igangsætte lege og aktiviteter, som er 
stimulerende og udfordrende.

Små børnegrupper
Mindre gruppestørrelser skaber bedre rammer for samvær, samtaler og 
leg, og det kan derfor være en fordel at dele børnene op i mindre grupper. 
Det kan fx være i forbindelse med bestemte aktiviteter eller i et tidsrum i 
løbet af dagen. 

Det kan være mere hensigtsmæssigt at være fem børn og én voksen, frem 
for tyve børn og fire voksne – selvom normeringen (barn pr. voksen-
faktoren) er den samme. I store børnegrupper har de voksne tendens til at 
individualisere mindre, og de voksnes adfærd får mere karakter af kontrol 
end af stimulering. Små børnegrupper giver omvendt mulighed for mere 
og mere personlig voksenkontakt. 

Forældresamarbejde
Pædagoger og forældre har en vigtig fælles opgave i at binde de to dele af 
barnets liv; hverdagen i institutionen og hverdagen derhjemme, sammen. 
Samarbejdet mellem forældre og medarbejderne i barnets dagtilbud kan 
være med til at fremme barnets trivsel og udvikling og sikre fælles 
fremgangsmåder i forhold til at understøtte barnets udvikling og trivsel. 

De fysiske rammer og læringsmiljø
De fysiske rammer, dvs. institutionens bygninger, indretning og udstyr, 
både ude og inde, har også betydning for kvaliteten. De fysiske rammer er 
afgørende for, hvilke aktiviteter der kan foregå. Indretning har fx betydning 
for læringsmiljøet, og rammerne påvirker også børnenes fysiske 
aktivitetsniveau. Især udemiljøet påvirker børnenes fysiske aktivitetsniveau 
og har dermed stor betydning for børns sundhed og trivsel.

Der skal være samspil mellem de fysiske rammer og den pædagogiske 
praksis; de fysiske rammer skal understøtte og muliggøre leg og lærerige 
aktiviteter. Rammerne kan rumme forskellige muligheder, som kan 
udfoldes efter behov. 

Viden og kompetencer
Andelen af uddannede pædagoger har stor indflydelse på kvaliteten. Det 
har positiv og langvarig betydning, at personalet er uddannet til at støtte 
op om børnenes udvikling. Uddannet personale er bedre til at udføre en 
velfunderet praksis, der bygger på viden om, hvad der virker, samt tilbyde 
børnene samtaler og samvær af høj kvalitet og med mange muligheder for 
læring. Undersøgelser viser, at erfaring ikke kan erstatte en god 
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grunduddannelse, og at videreuddannelse også bidrager til at løfte 
kvaliteten. 

Normering
Det er svært at give et entydigt svar på, hvad der er en tilstrækkelig god 
normering, men undersøgelser viser, at højere normeringer alt andet lige 
(dvs. færre børn pr. voksen) er forbundet med tættere og varmere 
tilknytning og mere interaktion mellem børn og voksne samt med bedre 
kognitiv og social udvikling hos børnene. Højere normeringer er også 
forbundet med færre aggressioner og færre konflikter hos børnene og 
med fald i sygefravær hos personalet, hvor lave normeringer omvendt er 
forbundet med flere langtidssygemeldinger.  

Jo flere voksne der er, jo flere muligheder har børnene for at indgå i 
samtale med de voksne, og jo bedre mulighed har de voksne for at tilbyde 
relevante og lærerige lege og aktiviteter. Men det er også vigtigt her at 
holde sig for øje, at ud over at der skal være nok voksne, er fagligheden 
hos de voksne også af stor betydning (jf. afsnit om viden og kompetencer). 
Flere hænder alene er ikke nok – det skal være kompetente medarbejdere. 

Hvordan kan der hensigtsmæssigt investeres 5 mio. kr. på 0-6 årsområdet?

Hvad er målet?
Målet er at løfte kvaliteten på ovennævnte afgørende områder, sådan at 
alle børn i højere grad oplever godt samvær med børn og voksne og flere 
passende udfordringer og aktiviteter, som tilsammen ruster dem endnu 
bedre til deres videre liv – både fagligt og socialt. Målet er desuden at 
sikre, at børn i udsatte positioner i særlig grad tilgodeses, sådan at det 
generelle tilbud i dagtilbuddene virker som forebyggende indsats for 
denne gruppe. 

Hvordan kan vi nå derhen?
Administrationen anbefaler at gennemføre et kvalitetsløft indenfor de 
nævnte nøgleområder: 

 Ledelse 
 Viden og kompetencer
 Fokus på læring
 Kvalitet i samspil
 Små børnegrupper
 Forældresamarbejde
 Læringsmiljøet i de fysiske rammer

En realisering af hele det foreslåede kvalitetsløft forudsætter en 
investering. Det foreslås at:

 Hæve normeringen med flere uddannede medarbejdere (lavere 
barn-voksenfaktor, dvs. færre børn pr. voksen). 

 Tilføre et korps af centralt ansatte ressourcepædagoger. 
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Flere 
kompetente 

medarbejdere

• Hæve normeringen
• Korps af ressourcepædagoger

Arbejde med 
nøgleområder

• Ledelse
• Viden og kompetencer
• Læring
• Kvalitet i samspil
• Små børnegrupper
• Forældresamarbejde
• Læringsmiljø

Bedre 
dagtilbud

De ekstra pædagoger i institutionerne vil give flere hænder i dagligdagen 
og give den fleksibilitet, som er nødvendig, for at medarbejderne får tid til 
at arbejde systematisk med at løfte kvaliteten. 

Korpset af ressourcepædagoger skal fungere som faglige fyrtårne og 
arbejde med udvikling ude i institutionerne samt træde til ved særlige 
udfordringer. 

De nye medarbejdere skal i samarbejde med nuværende medarbejdere, 
ledere og DOS arbejde med at løfte kvaliteten indenfor de beskrevne 
fokusområder.

Figur 1. Oversigt over det foreslåede kvalitetsløft. 

Dagtilbud ud i naturen og naturen ind i dagtilbud
En af styrkerne for Hørsholm Kommunes dagtilbud er deres omgivelser; 
der er aldrig langt til natur og grønne områder. 

Det foreslås at naturen drages ind i det kommende kvalitetsarbejde både 
som ramme for arbejdet men også som indhold i de konkrete indsatser, 
som udvikles. Det giver fx helt nye muligheder inden for udviklingen af 
læringsmiljøet og de fysiske rammer at tage dagtilbuddene ud i naturen. 
Det at være ude i naturen kan også give nye muligheder for fordybelse og 
helt lavpraktisk give plads til at dele børnene ind i mindre grupper.

Natur kan også fungere som et indholdsfokus til aktiviteter inden for 
fokusområderne. I arbejdet med læring, kunne det handle om udeliv, årets 
gang eller bevægelse. 

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet
Et ambitiøst kvalitetsløft er ikke et afgrænset projekt, som foregår en kort 
periode. Der er derimod tale om en udvikling, der sættes i gang, og som 
drives lokalt i de enkelte institutioner, og dette arbejde skal vare ved. Vi 

Dagtilbud ud i naturen og 
naturen ind i dagtilbud

Kvalitetsrapport:  
dokumentation, 
evaluering og 
videreudvikling
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skal holde fast i at forholde os til kvaliteten. Som led i kvalitetsarbejdet 
foreslås det at udarbejde en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, 
ligesom der gøres på skoleområdet. Hørsholm Kommune har gode 
erfaringer med kvalitetsudvikling gennem arbejdet med kvalitetsrapporten 
på skoleområdet, og disse erfaringer kunne bredes ud til 
dagtilbudsområdet. En kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet vil være et 
supplement til de nuværende tilsynsrapporter. 
 
Udgangspunktet for en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet skal være 
klare politiske mål for området. Med udarbejdelsen af en kvalitetsrapport 
kan vi dokumentere arbejdet med kvaliteten og evaluere på, om 
målsætningerne nås. Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for en 
udviklende dialog med ledelse og forældrebestyrelserne.

Samarbejde med det specialiserede børneområde
Kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet skal kobles sammen med tiltag 
og indsatser på det øvrige 0-6årsområde. Udviklings- og 
investeringsstrategien Tidlig indsats – Rettidig udvikling på det 
specialiserede område har fokus på at omlægge arbejdet med udsatte 
børn og unge, så indsatsen i højere grad gives tidligt og forebyggende. En 
del af dette arbejde skal ske gennem styrket samarbejde mellem almen- og 
specialområdet. Arbejdet med at styrke kvaliteten i dagtilbud kan både 
drage nytte af og være en ressource her. 

Økonomi 
Det beskrevne kvalitetsløft forudsætter en indsats på flere niveauer både 
fra medarbejdere og ledere i dagtilbud og i administrationen. Der vil blandt 
andet være udviklings- og planlægningsarbejde i administrationen. De 
tiltag, der kræver en investering, er nævnt i nedenstående tabel:

Tiltag Årlig udgift
4 centralt ansatte ressourcepædagoger 
(Forventet højere løn end gennemsnit pga. særlige 
kvalifikationer)

2.000.000

Tilføre ressourcer svarende til 0,75 ekstra 
pædagogstilling i alle 10 institutioner. 
(Baseret på gennemsnitslønnen for pædagoger)

3.268.050

I alt 5.268.010

Næste skridt
Det videre arbejde vil omfatte udarbejdelse af en overordnet strategi for 
den samlede indsats samt handleplaner for konkrete indsatser inden for 
de nævnte fokusområder for kvalitetsløftet. Denne proces skal inddrage 
forældrebestyrelser, ledere, medarbejdere og interessenter.
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