
Løft kvaliteten
i dagtilbud
– og styrk børn i 
udsatte positioner



Socialstyrelsens praksiskonsulenter tilbyder gratis råd-

givnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud, 

der ønsker at øge den pædagogiske kvalitet og mindske 

betydningen af negativ social arv. 

Indsatsen har særlig fokus på børn i udsatte positioner og 

kommer samtidig alle børn til gode.   

Forskning peger på, at dagtilbud af høj kvalitet spiller en 

afgørende rolle for børns muligheder – både her og nu og 

på langt sigt. Den viden skal vi gøre brug af, og sammen 

kan vi gøre en forskel.

Praksisnære 
indsatser i 
dagtilbud 



Forskning om, hvad der skaber dagtilbud af 
høj kvalitet, viser, at det har stor effekt at 
arbejde vidensbaseret og systematisk med 
børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
De børn, der går i dagtilbud af høj kvalitet, 
klarer sig markant bedre senere i livet.  

Praksiskonsulenterne arbejder i hele sty-
ringskæden fra praksis i forvaltningen til 
praksis i de pædagogiske læringsmiljøer for 

at øge viden og handlekompetencer hos 
aktører på alle niveauer i organisationen. 
Forløbene tager afsæt i fire faktorer, som 
vi ved har betydning for den pædagogiske 
kvalitet:

• organisering af læringsmiljø
• faglig ledelse
• forældresamarbejde
• tværfagligt samarbejde

Hvad er 
indholdet?
Rådgivnings- og vejledningsforløbene 
skræddersys og udvikles i tæt samarbejde 
med de deltagende kommuner og dagtilbud. 



Forløb 
Praksiskonsulenterne tilbyder flere 
forskellige rådgivnings- og vejled-
ningsforløb, som kan søges af for-
valtninger og dagtilbud; herunder 
både kommunale, selvejende og 
private.

Alle rådgivningsforløb skræddersys 
i samarbejde med ansøger og mål-
rettes de konkrete udfordringer, 
som forvaltning og dagtilbud har 
brug for at arbejde med. 

Praksiskonsulenternes rådgivning 
baseres på nyeste viden og forsk-
ning på dagtilbudsområdet, og 
rammen for rådgivningen vil altid 
være den styrkede pædagogiske 
læreplan.



Hvem er vi?

Rådgivningsforløbene varetages af 
Socialstyrelsens korps Praksiskonsulen-
terne. 

Korpset er tværfagligt sammensat og 
har bred viden om, hvad der skaber høj 
kvalitet i dagtilbud. 

Korpset har solid viden om og erfaring 
med praktisk pædagogisk arbejde og 
ledelse. Korpset har samtidig et bredt 
repertoire af metoder og redskaber til at 
understøtte udviklings- og forandrings- 
processer i praksis, både på dagtilbuds- 
og forvaltningsniveau.
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Interesseret?

Læs mere om vores forløb til dagtilbud, og find  

ansøgningsmaterialet på socialstyrelsen.dk.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til:  

praksiskonsulenterne@socialstyrelsen.dk

socialstyrelsen.dk/praksiskonsulenterne

emu.dk/omraade/dagtilbud


