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Om Indsatsbeskrivelsen
I denne indsatsbeskrivelse kan du læse om, hvordan fem

afprøve en indsats i praksis. Indsatsen skal styrke samar-

dagtilbud i Assens Kommune har omsat viden fra forskning

bejdet mellem dagtilbud og forældre om børns trivsel og

om virkningsfuldt forældresamarbejde til forandringer i

udvikling generelt, men med særligt fokus på børn i udsatte

deres daglige pædagogiske praksis.

positioner.

Som led i projektet Styrket fokus på børns læring har dagtilbuddene udviklet og dernæst arbejdet med at omsætte og

I denne indsatsbeskrivelse kan du finde inspiration til:
• Hvordan dagtilbud kan igangsætte en indsats, der bidrager til en anerkendende og motiverende dialog med
forældre i hverdagssituationer. Der er fokus på den dialog, der finder sted ved aflevering og afhentning, som
kan danne udgangspunkt for vejledning og samtale om barnets læring.
• Hvordan det pædagogiske personale kan synliggøre den pædagogiske læring i dialogen, så forældrene får
viden og redskaber til at støtte deres barns læring.
• Hvordan det pædagogiske personale i dialogen kan arbejde med at inddrage forældrenes perspektiver,
erfaringer og ønsker, så der opstår en kultur og et samarbejde, hvor man er lyttende og undersøgende på,
hvordan forælderens perspektiver indhentes og ikke mindst inddrages.

Læsevejledning
Hvad vil dagtilbuddene forandre i den pædagogiske praksis?
Her kan du læse om dagtilbuddenes motivation for at sætte øget fokus på
læringsmiljøet og den viden fra forskning, som de er blevet inspireret af.

Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis
Her kan du læse om den indsats og praksisudvikling, som dagtilbuddene har
arbejdet med, og hvordan de helt konkret arbejder i praksis.

Dagtilbuddenes centrale læringspunkter
Her finder du centrale læringspunkter fra dagtilbuddene.
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Hvad vil ledere og personale forandre i
deres pædagogiske praksis?
Her kan du læse om, hvad der er dagtilbuddenes motivation

inddragelse af forældre i et styrket samarbejde om barnets

for at udvikle praksis, og hvilke resultater de ønsker at opnå

trivsel, udvikling og læring. Baggrunden for dette er blandt

med indsatsen. Derudover kan du læse om, hvordan dagtil-

andet, at forældrene i begrænset omfang oplever, at de

buddene har ladet sig inspirere af forskning i virkningsfuldt

inddrages i samarbejde om – og vejledes i at støtte – barnets

forældresamarbejde.

trivsel, udvikling og læring. Samtidig oplever personalet, at
det kan være vanskeligt at inddrage alle forældre og skabe

Hvad var motivationen for at videreudvikle praksis?

en gensidig dialog, som sikrer, at forældrenes perspektiver

De deltagende dagtilbud i Assens Kommune har været

bringes i spil i forhold til at finde veje til at understøtte

optaget af at udvikle en fælles praksis for og tilgang til

barnets trivsel, udvikling og læring.

Hvilke børn skal have udbytte af indsatsen?
Indsatsens målgruppe er alle børn i det enkelte dagtilbud, idet et styrket samarbejdet med forældrene forventes at bidrage til øget trivsel, udvikling og læring for den samlede børnegruppe. I arbejdet med udviklingen af et
styrket forældresamarbejde har dagtilbuddene dog et særligt fokus på forældre til børn i udsatte positioner.
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Hvad er dagtilbuddene blevet inspireret af i forskningen?
Dagtilbuddene har hentet inspiration i forskning til at finde

Dagtilbuddene har arbejdet med at omsætte to kerneele-

mulige løsninger på de udfordringer og fokusområder, som

menter i deres egen lokale praksis, som forskningen indike-

de har valgt at arbejde med.

rer er virkningsfulde i et styrket forældresamarbejde:

Dialog mellem dagtilbud og forældre er anerkendende og motiverende
Forskning viser, at det styrker børns udvikling, hvis forældre og dagtilbud har gensidig dialog om barnets trivsel,
udvikling og læring. Det er derfor et kerneelement at arbejde med en model, der sikrer forældres regelmæssige
deltagelse og inddragelse samt rammer for gensidig dialog og vidensdeling om barnets udvikling. Forskning viser også, at fx. sprog, kultur, uddannelsesniveau og social baggrund kan være barrierer, som gør gensidig dialog
og inddragelse af forældrenes perspektiv udfordrende.

Dagtilbud giver forældre indsigt i støttende samværdsformer
Forskning viser, at det kan bidrage positivt til børns udvikling, når dagtilbud arbejder med at give forældre viden
om, hvordan de kan støtte op om et barns udvikling og læring. Det handler blandt andet om at vejlede forældre i
den betydning samværet i familien spiller for barnets samlede trivsel, udvikling og læring. Det kan også være at
give forældre nye redskaber til at understøtte barnet.

Du kan læse mere om de virkningsfulde kerneelementer og eksempler på lovende praksis i inspirationskataloget Et inddragende og
differentieret forældresamarbejde om børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud her: www.emu.dk/omraade/dagtilbud
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Det vil dagtilbuddene gerne opnå
Dagtilbuddene har arbejdet med at beskrive en ”forandrings-

igangsætter, og de resultater på kort og længere sigt, som

model” for deres indsats. En forandringsmodel hjælper til at

de ønsker at opnå. Figuren nedenfor viser dagtilbuddenes

få et fælles overblik over vigtige skridt på vejen til de resul-

forandringsmodel.

tater, som ledere og personale gerne vil opnå. Med andre ord
er forandringsmodellen med til at tydeliggøre sammenhæn-

Du kan finde inspiration til, hvordan man opstiller en foran-

gen mellem de tiltag, som dagtilbuddene

dringsmodel her: www.emu.dk

Model for de forandringer, som dagtilbuddet
ønsker at opnå på kort, mellemlangt og langt sigt
Aktiviteter

Resultater på
kort sigt

Resultater på
mellemlangt
sigt

Resultater på
langt sigt

Pædagogisk
personale
udveksler viden
med forældre om
barnets læring

Pædagogisk
personale får indsigt
i forældrenes
udgangspunkt for at
forstå barnets læring

Pædagogisk personale tager udg. i de
ressourcer forældrene har og målretter
vejledningen differentieret

Forældrene indgår i
støttende samværsformer med deres
børn

Pædagogisk
personale indsamler
eksempler på dialog
med forældre vha.
logbog, case, skema
m.m.

Forældre får
indsigt i/synliggjort
barnets læring

Forældrene får
forståelse for
egen rolle

Børn og forældre
oplever sammenhæng
i læring mellem hjem
og dagtilbud

Pædagogisk
personale arbejder
i reflekterende
team (par og
teams)

Pædagogisk personale får systematisk
tilgang til at se på
egen praksis i relation til forældrene

Pædagogisk personale
får erfaringsbaseret
indsigt i, hvad der
fremmer samarbejde
med forældrene om
børns læring

Alle forældre indgår i
samarbejde med dagtilbuddet og oplever at
blive anerkendt som reelle samarbejdspartere

På baggrund af forskningsviden og praksiserfaringer, skaber
det pædagogisk
personale forandering
i egen praksis

Det pædagogiske personale har implementeret en ny tilgang til
vejledning og dialog i
forældresamarbejde

Ledere skaber rum
for, at personalet
kan støtte hinanden
i hverdagen gennem
uformel og formel
kollegial sparring
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Forandringsmodellen viser, at dagtilbuddene ved systema-

oplever, at de i fællesskab kan gøre en forskel i forhold til at

tisk at kigge på egen praksis først og fremmest vil under-

støtte det enkle barns trivsel, udvikling og læring.

søge, hvordan de får samtalen i gang med alle forældre.
Dernæst hvad der bevirker, at der opstår en dialog, hvor det

Arbejdet med forældrenes aktive deltagelse skal i sidste

er muligt at udveksle viden med forældre om børns læring.

ende medvirke til at styrke sammenhængen mellem dagtil-

Gennem samtale og gensidig dialog er det hensigten, at

bud og hjemmet.

både forældre og personale får nye handlemuligheder og
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Sådan arbejder dagtilbuddene i praksis
Her kan du læse om, hvordan dagtilbuddene konkret

I figuren på næste side kan du se et overblik over forskellige

arbejder med at styrke forældresamarbejdet. Forandrings-

faser, som indsatsen er inddelt i, arbejdsgange i hver fase,

modellen, som er beskrevet på de foregående sider, er

hvilke aktører der indgår samt de pædagogiske redskaber,

omsat i konkrete handlinger og arbejdsgange, som indsatsen

der understøtter arbejdet med indsatsen.

indebærer for ledere og pædagogisk personale i hverdagen.

Arbejdsgange og proces i den pædagogiske indsats i
dagtilbuddene i Assens
Kerneelementer
Dagtilbuddet giver forældre indsigt i støttende samværsformer
Dialog mellem dagtilbud og forældre er anerkendende og motiverende

Fase l: Undersøgelse af
nuværende praksis

Fase ll: Sparring og refleksion
i par eller teams

Undersøge dialoger
mellem pædagoger
og forældre

Refleksion over
eksisterende
praksis og
videndeling

Informere
om insatsen i
husene

Inspirations
katalog

Refleksion og
nye aktioner

Fase lll: Tværgående opsamling

Fælles vidensdeling
og refleksion m.
oplæg

Refleksion og nye
aktioner

I gangsæt nye
aktioner

Artikel fra
Bakspejlet

Logbog

Logbog

Refleksionsskema

Logbog og
refleksionsskema

Redskab

Pædagogisk personale og ledelse

Pædagogisk personale
i par el. teams

Aktører
Ledelse skaber rum for at personalet kan støtte hinanden i hverdagen gennem uformel og formel samtale.
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Implementerings
team

Pædagogisk
personale i par
el. teams
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Indsatsen og praksisudviklingen er inddelt i tre overordnede faser:
Fase I

Undersøgelse af nuværende praksis.

Fase II

Sparring og refleksion i par og teams.

Fase III

Tværgående opsamling.

Tilgang til praksisudvikling i projektet
Inspiration fra aktionslæring som metode til at omsætte indsatsen i praksis
Dagtilbuddene har arbejdet med at modne indsatsen med inspiration fra aktionslæringsforløb. Dagtilbuddene
har derfor øvet sig i at arbejde i små læringscirkler med at planlægge prøvehandlinger, gennemføre og dokumentere dem og efterfølgende justere og forbedre praksis. Det betyder, at dagtilbuddene har gjort sig erfaringer med, hvad der fungerer godt i indsatsen, og hvilke udfordringer der opstår, som skal håndteres. Personalets
læring i forhold til prøvehandlingerne er blevet understøttet af faglig sparring og reflekterende samtaler med
pædagogisk leder og/eller pædagogisk personale. For at skærpe fokus på det, der kigges efter i observationen,
og det, der efterfølgende samtales om og reflekteres over, har dagtilbuddene udarbejdet observationsskemaer,
hvor de kan notere og fastholde observationer til brug ved den reflekterende samtale. Denne struktur giver
dagtilbuddene mulighed for løbende at udvikle forældresamarbejdet og opnå ny bevidsthed som baggrund for
pædagogiske handlinger.

Et implementeringsteam som drivkraft for at omsætte indsatsen i praksis
Der har været nedsat et implementeringsteam med pædagogiske ledere, områdeledere, en pædagog og en
pædagogisk konsulent, som har været ansvarlig for at igangsætte tiltag og sikre de nødvendige rammer for at
arbejde med prøvehandlinger og reflekterende samtaler i hverdagen. Implementeringsteamet har mødtes undervejs i processen for at udveksle erfaringer og understøtte fælles læring på tværs af de deltagende dagtilbuds
prøvehandlinger.
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Inspirationskatalog
Pædagogisk
praksisudvikling
| Tema 1:| Tilrettelæggelse
Indsatsbeskrivelsen
og organisering af forældresamarbejdet

Fase I

Undersøgelse af nuværende praksis
I indsatsens første fase gennemfører pædagogisk personale

Forundersøgelsen påbegyndes i dagtilbuddene ved at skabe

og ledelse en systematisk forundersøgelse, hvor de obser-

et fælles afsæt for hele det pædagogiske personale i dag-

verer egne og kollegers dialoger med forældrene. Formålet

tilbuddene, hvor der informeres om projektet og indsatsens

er at skabe øget bevidsthed om, hvordan pædagogisk

grundlag. Derefter kan fase I implementeres forskelligt i

personale indgår i dialog med forældrene om barnets læring,

dagtilbuddene. Nogle steder giver det mening at inddrage

og hvordan de får forældrenes perspektiver herpå. Observa-

hele personalegruppen på en gang, mens det andre steder

tionerne tager udgangspunkt i tre fokusspørgsmål:

er bedre at starte på en stue eller i enkelte teams med henblik på senere udbredelse.

• Hvordan har du/kollegaen talt med forældrene om barnets
læring?
• Hvordan har du/kollegaen fået forældrenes perspektiv på
barnets læring?
• Hvilken aktion sættes i gang i dialog med forældrene for at
synliggøre læring

De deltagende grupper får udleveret logbøger med de tre
fokusspørgsmål som udgangspunkt for observationer af
egen praksis.
Lederen skaber rammerne for, at det pædagogiske personale
har mulighed for at foretage og nedskrive deres observationer i de udviklede logbøger.

De tre spørgsmål indgår i logbogen, som er udvik-

Refleksionsskemaet kan findes her: www.emu.dk/omraade/

let til at sætte fokus på netop dette perspektiv.

dagtilbud

Logbogsskemaerne er dynamiske, så de enkelte
dagtilbud selv justerer og tilpasser skemaerne.
Du kan finde skemaet her: www.emu.dk/omraade/
dagtilbud
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Systematisk observation styrker bevidsthed om indholdet i dialogen
Erfaringer fra fase I viser, at det kan være vanskeligt at skrive i logbogsskemaerne, lige når observationen
foregår, fordi dialogen sker i de daglige hente- og bringesituationer. Derfor vælger nogle dagtilbud at skrive i
skemaerne løbende, og når der lige er tid til det. Andre nedskriver hellere hurtigt noter på eget papir. Overordnet
oplever personalet, at skemaerne er medvirkende til at målrette og strukturere observationer og de efterfølgende samtaler med forældrene. Der er ligeledes eksempler på, hvordan personalet hjælper hinanden med at
udfylde observationsskemaet, og hvordan denne skriftlige proces kan give anledning til en god faglig og kollegial proces. Logbogen er også en måde at fastholde observationer, refleksion og målsætning for det kommende
arbejde.

Fokusspørgsmål kvalificerer observationerne
Personalet giver udtryk for, at det har betydning, at de ikke skal observere alt, der sker i samtalen, men udelukkende holde fokus på de tre spørgsmål: Hvilke forældre har man talt med? Hvordan har man talt om barnets
læring? Hvordan har man fået forældrenes perspektiv? Dette fokus er med til at lette og kvalificere deres
observation.
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Inspirationskatalog
Pædagogisk
praksisudvikling
| Hvad kan
| du
Indsatsbeskrivelsen
læse om i dette katalog?

Fase II

Sparring og refleksion i par eller teams
Fase II består af sparring og refleksion over forundersøgelse

Refleksionsspørgsmål til brug for den didaktiske samtale:

og observationer i praksis og skal føre til refleksion over

• Hvilke aktioner er igangsat og med hvilke formål?

nuværende praksis. På baggrund heraf igangsættes nye
aktioner mod ændret praksis. Sparring og fælles refleksioner

• Hvad gjorde du i dialogen? Hvad gjorde forældrene/barnet?

foregår i par eller teams i på forhånd aftalte tidsrum. Med

• Hvad gjorde dig i stand til at gøre, som du gjorde?

inspiration fra aktionslæringsmetoden udarbejder ledere og

• Hvad er effekten for forældrene/barnet/dig selv?

personale refleksionsskemaer med det formål at fokusere og
styre den didaktiske samtale.

• Hvordan kan du skabe flere situationer, hvor du kan indgå i
dialog med forældrene om barnets læring?
• Hvordan tænker du det fortsatte arbejde – evt. nye aktioner/tiltag?

Skabe rum for refleksion
Dagtilbuddene har erfaret, at det er vigtigt, at der ledelsesmæssigt skabes rum for, at refleksionerne kan foregå.
Et dagtilbud har afsat en time på udpegede personalemøder til mere systematiske refleksioner og samtaler, men
oplever også, at det er vigtigt at øve sig i at få mange små reflekterende samtaler indarbejdet i dagligdagen.
Et andet dagtilbud har rettet fokus på systematisk at få refleksionsskemaerne som en del teammøderne, der
afholdes hver 3. uge.

Systematik i arbejdet med refleksionsskemaets spørgsmål
Dagtilbuddene har erfaret, at det giver anledning til en mere kritisk refleksion over egen praksis, når de følger
spørgsmålene i refleksionsskemaerne, end når refleksionerne foregår i mere hverdagslignende samtalesituationer.

At bringe refleksionen på et andet niveau
Det pædagogiske personale påpeger, at det er rigtig givtigt, at den, der støtter i den faglige refleksion, ikke
er en teamkollega. Det bringer refleksionen på et andet niveau. Det kræver vedvarende opmærksomhed at få
refleksion over egen praksis systematisk ind i hverdagen.
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Pædagogisk
praksisudvikling
| Hvad kan
| du
Indsatsbeskrivelsen
læse om i dette katalog?

Fase III

Tværgående opsamling
Formålet med denne fase er at videndele og udveksle

hvordan det, man som pædagogisk personale eller pædago-

erfaringer på tværs af dagtilbuddene i kommunen, som er en

gisk leder gør, har betydning for samtalen og dialogen med

del af indsatsen. Det foregår på løbende møder i implemen-

forældrene om børns læring.

teringsteamet, hvor institutionerne udveksler erfaringer,
afprøver og videreudvikler logbogs- og refleksionsskema

Hvad er det eksempelvis, der gør, at forældre, der før gik

samt i fællesskab reflekterer over, hvordan indsatsen kan

forbi i garderoben, nu stopper op og bliver nysgerrige, og

tilpasses og derigennem udfordrer praksis i de enkelte

hvad kan vi lære af det?

institutioner. Her bliver der skabt fælles opmærksomhed om,

Fokus kan ændre samtale
En pædagogisk medarbejder fortæller, hvordan forældre har fået kendskab til de mål, der arbejdes med i gruppen, og hvordan forældrene løbende inddrages i det pædagogiske arbejde. Børnenes æstetiske arbejder hænges
op og vises i fællesrum, på stuen og i garderoben. Der er mange forældre, der spørger til det, der skrives og
vises, og det giver anledning til nogle mere fordybede samtaler med forældrene. Nysgerrigheden fra forældrene
er muligvis ikke ny, men en medarbejder oplever fx., at hendes fokus i samtalerne med forældrene har forandret
sig. Projektet har hjulpet med at sætte fokus på at have noget at tale med forældrene om, som er rettet mod
børnenes udbytte og læring.
En anden medarbejder fortæller, at der er kommet mere fokus på læring i det, der lægges på intra. Samtidig oplever hun, at det kræver stor opmærksomhed i hele personalegruppen at få skabt dialog om opslag og billeder,
der har fokus på barnets læring.
Gengivet efter opsamling på implementeringsmøde i Assens
Implementeringsteamet Assens kommune
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Dagtilbuddenes centrale
læringspunkter
Dagtilbuddene har gjort sig en række erfaringer undervejs i

2. At sætte fokus på læring i de daglige dialoger er ikke en

projektet. De mest centrale læringspunkter giver de her vi-

yderligere opgave. Skab fælles opmærksomhed på, at I ta-

dere til andre dagtilbud, som ønsker at arbejde med lignende

ger afsæt i de praksissituationer, som allerede fore-

indsatser og praksisudvikling:

går i hverdagen. Det øger motivationen for indsatsen.

1. Ved at synliggøre jeres fokus på læring i dialogen og

3. Hvis I vil arbejde med at skabe systematisk refleksion

sætte det på dagsordenen på team- og personalemøder

over praksis, er det vigtigt, at ledelsen konstant og

giver det mulighed for, at hele personalegruppen tager

kontinuerligt sætter observationer og aktioner som

ejerskab og indgår i undersøgelser og pædagogiske

et punkt på dagsordenen, og at der i personalegruppen

samtaler og dialoger med forældre – ”kast jer ud i det og

afsættes tid til observation og refleksion.

gør det til noget”.
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På www.emu.dk/omraade/dagtilbud kan du finde inspirationskataloger om inkluderende læringsmiljøer og forældre
samarbejde, flere eksempler på indsatser og praksisudvikling i dagtilbud samt videoer og pædagogiske redskaber.

