PROJEKT - STYRKET OVERGANG TIL SKOLE FOR
BØRN I DAGTILBUD
GUIDE TIL INDSATSEN
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Baggrunden for projektet
Det pædagogiske personale i dagtilbud og skoler i udsatte boligområder står over for
en særligt krævende socialpædagogisk og almenpædagogisk opgave. Indsatsen
fordrer både en stor omsorgsopgave og et stærkt fokus på at skabe stimulerende og
inkluderende lege- og læringsmiljøer, hvor alle børn er aktive deltagere i
børnefællesskabet.

Dagtilbuddene har ofte en høj andel af socialt udsatte børn fra hjem, hvor der er
forskellige forudsætninger for at støtte barnets trivsel, udvikling og læring. Samtidig
er der i dagtilbud og skoler i udsatte boligområder en høj andel af børn med anden
etnisk oprindelse, hvor svage dansksproglige kompetencer stiller børnene betydeligt
dårligere end andre børn ved skolestart. En dansk undersøgelse baseret på data fra
nationale sprogvurderinger viser, at tosprogede børn med ikke-vestlig baggrund, i
sammenligning med børn med dansk baggrund, har 3-14 gange større risiko for at
have dansksproglige udfordringer, selv om forældrene har samme uddannelsesniveau
(Bleses et al., 2010). Derudover viser en ny undersøgelse, at der er op til to års
forskel på børnenes socioemotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer,
når børn skal i skole .(Rambøll Management Consulting, Syddansk Universitet og
Aarhus Universitet, 2016) Det betyder, at børn har meget forskellige forudsætninger
for en god skolestart både socialt og fagligt.
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1. OM PROJEKTET
PROJEKTETS FORMÅL

Udviklings- og forskningsprojektet Styrket overgang til skole
for børn i dagtilbud er igangsat af Børne- og Socialministeriet i
perioden 2016-2018.

Sproglige kompetencer
fx ordforråd og lydlig opmærksomhed

Projektets formål er at udvikle og afprøve en målrettet indsats i
praksis, som kan understøtte, at flere børn i dagtilbud i udsatte
boligområder klarer sig bedre i skolen og derved opnår bedre
forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af
livskvalitet på lang sigt.

Sociale kompetencer
fx signalere følelser og proaktiv social
adfærd

Indsatsen sigter mod at styrke følgende kompetencer hos
4-6-årige børn, fordi , vi ved, disse kompetencer særligt har
betydning for børnenes trivsel her og nu og senere i skolen:

Eksekutive kompetencer
fx vedholdenhed og selvregulering

Projektet bygger på viden om, at børn, der går i dagtilbud af
høj kvalitet, får et bedre afsæt for at deltage i
børnefællesskaberne og for en vellykket skolegang. Dette er
særligt udtalt for børn i udsatte positioner. Samtidig viser
forskning, at en god skolegang er en stærk beskyttelsesfaktor
for udsatte børns udvikling og muligheder på lang sigt.
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1. OM PROJEKTET
PROJEKTETS DOBBELTE FOKUS

I projektperioden er der særligt fokus på at understøtte, at
børnene får en bedre, tryggere og gladere første tid i skolen.
En vellykket skolestart handler naturligvis om at støtte barnet i
det nye, som skal ske, når barnet forlader de velkendte
rammer i børnehaven, men dette kan langt fra stå alene.
Projektet har derfor et dobbelt fokus.
Vi ved nemlig, det er vigtigt, at der sættes tidligt ind i forhold
til at støtte børn i udsatte positioner, både så børnene trives i
dagtilbuddet, og så de i dagtilbuddet udvikler de kompetencer,
som er afgørende for at deltage i fællesskabet i skolen og for
senere læring. Dagtilbuddet spiller derfor en central rolle i at
kompensere for de forudsætninger, som socialt udsatte børn
ikke nødvendigvis har med hjemmefra, så børnene på lige fod
med andre børn bliver rustet til en god skolestart.
Ud over en tidlig indsats i dagtilbuddet forudsætter en god
skolestart også en et tæt samarbejde mellem dagtilbud,
forældre, skole og SFO om overgangen til skole. Overgangen
fra dagtilbud til skole er spændende, men kan også være en
sårbar periode for børn, i særlig grad børn i udsatte positioner.

Det kalder på et målrettet og systematisk samarbejde, hvor
dagtilbud, SFO og indskoling tager fælles ansvar for at skabe
sammenhæng i overgangen. Projektet sætter derfor også fokus
på at styrke dette samarbejde.

Hvem deltager i projektet?
Det er Rambøll Management Consulting (Rambøll),
som udvikler og afprøver indsatsen i samarbejde med
forskere fra bl.a. Trygfondens Børneforsknings-center
og fra Lunds Universitet samt fagprofessionelle i
Roskilde, Vejle og Aalborg Kommuner.
I projektteamet indgår Psykolog Ph.d. Nina Madsen
Sjö, Professor Dorthe Bleses, Lektor Anders Højen,
Professor Peter Jensen og Lektor Eva Tidemann
sammen med Rambøll. Inge Schoug Larsen, Cand.
psych. har givet faglige bidrag til delindsatsen om
samarbejde mellem skole og dagtilbud.
Både pædagogisk personale og ledere i dagtilbud,
SFO og indskoling samt konsulenter i forvaltningen
deltager i udviklingen af praksis med fokus på de 4årige til de skolestartende børn.
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1. OM PROJEKTET
EN INDSATS I TO DELE

I samarbejde med Aalborg, Vejle og Roskilde Kommuner er der
udviklet en indsats i to sammenhængende dele, som afspejler
projektets dobbelt fokus:
1. En målrettet pædagogisk indsats i dagtilbuddet
Indsatsen indeholder en ramme for at arbejde målrettet med
centrale sproglige, sociale og eksekutive læringsområder og
læringsmål for børnene. Det pædagogiske personale får viden
om og redskaber til at understøtte læringsområderne i
hverdagen og dermed udvikle læringsmiljøerne i dagtilbuddet.
Det pædagogiske personale definerer selv indholdet i
tematiske forløb af fem ugers varighed på en måde, hvor
forløbene indgår som en integreret del af det almene
pædagogiske arbejde i hverdagen. Den pædagogiske indsats
og arbejdet med bestemte læringsområder og læringsmål
indgår som element i planlagte aktiviteter i små grupper, i den
fælles tid i større grupper samt i de daglige rutiner. Som led i
at udvikle læringsmiljøerne får personalet også understøttende
værktøjer til at planlægge, gennemføre og evaluere det
pædagogiske arbejde og følge op på, om og hvordan den
pædagogiske indsats styrker børnenes kompetencer.

2. Samarbejdsmodel for overgangen mellem dagtilbud
og skole
Denne del af indsatsen giver en ramme for at forstå og
tilrettelægge det overgangspædagogiske arbejde mellem
dagtilbud og skoler i fem forskellige faser i børnenes sidste år i
dagtilbuddet. I modellen får I redskaber, som kan være en
hjælp til systematisk at forberede, planlægge og gennemføre
samarbejdet om at styrke den pædagogiske og sociale
sammenhæng for børnene i overgangen.
Målene med indsatsens to dele:

Målrettet pædagogisk
indsats i dagtilbuddet

Interaktioner af høj
kvalitet og styrkede
læringsmiljøer

Samarbejdsmodel
mellem dagtilbud og
skole

Styrket overgang til
skole

Øget trivsel,
udvikling og
læring

I begge dele af indsatsen er forældrene en vigtig partner, som
inddrages i arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring
både i dagtilbuddet og i forbindelse med overgangen til skolen
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1. OM PROJEKTET
EN INDSATS I TO DELE
Årshjulet for indsatsens tilrettelæggelse
Figuren til højre viser årshjulet for indsatsens tilrettelæggelse.
Den viser, at indsatsens to dele foregår parallelt med fokus på
at støtte de samme kompetencer hos børnene både i
dagtilbuddet og i overgangen til skole, illustreret i cirklens
midte.
I løbet af et år er der seks pædagogiske forløb i dagtilbuddet,
(forløb 1-6), som fortsætter den første tid, efter børnene er
kommet i skole (forløb 7 og forløb 8) ud fra et fælles tema,
men med forskelligt indhold, sådan at der skabes et fælles og
sammenhængende læringsspor, som bygger bro i børnenes
overgang mellem dagtilbud og skole. Samtidig viser årshjulet,
at samarbejdsmodellen forløber i fem sammenhængende faser,
som er med til at organisere samarbejdet
om børnenes
overgang på tværs af dagtilbud og skole.
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1. OM PROJEKTET
HVAD KAN DU LÆSE OM I DENNE GUIDE?

I denne guide kan du læse om indsatsens grundsten, og
hvordan I arbejder med at omsætte dem i praksis. Guiden er
rettet bredt til pædagogisk personale og ledere i dagtilbud og
skoler, som deltager i projektet. Du kan vælge at læse guiden
fra start til slut eller bruge det som et opslagsværk om
indsatsen. Nogle elementer i indsatsen vil være genkendelige
for dig, og andre vil være nye elementer. Der vil sikkert også
være elementer, som I allerede har arbejdet med, men måske
ikke med samme systematik og tilgang, som der lægges op til i
projekt styrket overgang til skole for børn i dagtilbud.

Læsevejledning
I kapitel 2 kan du læse om, hvilke kompetence- og
læringsområder, der i projektet er særligt fokus på at
styrke hos børnene - både i dagtilbuddet og i
samarbejdet mellem dagtilbud, SFO og indskoling.
I kapitel 3 kan du få et overblik over de centrale
byggesten i den pædagogiske indsats, og hvorfor de
indgår i arbejdet.
I kapitel 4 kan du læse om rammen for, hvordan
praksisudviklingen i dagtilbuddet gribes an i projektet
– trin for trin i tematiske forløb.
I kapitel 5 kan du læse om elementerne i
samarbejdsmodellen, og hvordan den kobler sig til
indsatsen i dagtilbuddene.
I kapitel 6 kan du læse om de forskellige faser i
samarbejdsmodellen og rammen for, hvordan I griber
arbejdet an i skole og dagtilbud – trin for trin.
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2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
INTRODUKTION

Børn udvikler sig og lærer gennem legen og i aktivt samspil
med andre børn og voksne. Dagtilbuddet spiller derfor også en
vigtig rolle for barnets dannelse og for barnets måder at handle
og begribe verden på. Barnets trivsel, udvikling og læring
omhandler i dette lys en bred vifte af kompetencer, bl.a.
motoriske, sociale, sproglige og personlige kompetencer. De er
alle vigtige at understøtte i barndommen for at sikre et
helhedsperspektiv på barnets udvikling og for at skabe
fundamentet for tilegnelse af senere kompetencer.
Børn møder skolen med forskellige forudsætninger. Det
er vigtigt at rumme denne forskellighed, for vi er som
mennesker forskellige. Men nogle børn møder skolen med så
svage kompetencer på flere områder, at de i praksis har svært
ved at følge med og få optimalt udbytte af skolen. Nogle får
endda så lidt udbytte af skolen, at de har meget ringe
muligheder for at tage uddannelse og klare et arbejde senere i
livet.
I projekt Styrket overgang til skole for børn i dagtilbud er der
derfor særligt fokus på at styrke de 4-6 åriges sproglige,
sociale og eksekutive kompetencer. Vi ved fra forskning, at
særligt disse kompetencer har en afgørende betydning for,
hvordan barnet trives i dagtilbuddet og klarer sig senere i
skolen.

For hver af de tre kompetencer er der i projektet udvalgt nogle
centrale læringsområder og formuleret en række
læringsmål, som er vigtige i arbejdet med børns deltagelse særligt børn i udsatte positioner.
De valgte læringsmål skal ikke forstås sådan, at andre mål ikke
er vigtige, men de vedrører nogle basale kompetencer i det
fundament, som barnets læring og udvikling bygger videre på.
Læringsområderne og målene udgør derfor et vigtigt fælles
udgangspunkt for samarbejdet mellem dagtilbud og skole. De
kan også bidrage til en konkret forståelse af, hvordan dagtilbud
og skole sammen skaber sammenhæng i barnets udvikling på
tværs af overgangen. På de næste sider kan du læse om, hvad
der kendetegner de forskellige kompetencer og
læringsområder:
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2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
SPROGLIGE KOMPETENCER

Sproglige kompetencer er helt centrale for barnets kognitive og
sociale udvikling. Sproget bruges både til at handle med (fx Jeg
er tørstig!), til at etablere og vedligeholde sociale relationer (fx
Skal vi lege? Jeg vil gerne være storesøsteren) og til at
organisere forståelsen af omverdenen (fx ”sko” og
”gummistøvler” og ”sandaler” hører til i kategorien af fodtøj og
er sammen eller hver især relateret til andre ord og
betydninger som fx ”fødder”, ”gå”, ”regnvejr” mv.). Derfor er
det afgørende at understøtte disse kompetencer hos udsatte
børn, som har øget risiko for ikke at udvikle disse kompetencer
i tilstrækkelig grad.
Børn, der møder skolen med veludviklede sproglige
kompetencer, har en af de vigtigste forudsætninger for at
kunne modtage undervisning generelt og ikke mindst gode
forudsætninger for at kunne lære at læse. Overgangen til
skolen kræver også, at barnet kan socialisere sig i den nye
kontekst, hvor der dannes nye relationer, og her er sproget
igen et vigtigt middel. Børns forudsætninger for at kunne få
udbytte af skolen grundlægges gennem hele den tidlige
barndom. Det handler ikke kun om at kunne alle eller nogle af
bogstaverne. Det handler om meget bredere sproglige
kompetencer, som du kan læse om i det følgende.
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2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
SPROGLIGE KOMPETENCER
Læringsområder og læringsmål for sprog
Der er udvalgt tre læringsområder som fokus for den
sproglige del af indsatsen, nemlig ordforråd, lydlig
opmærksomhed og skriftsprog.

Læringsområde

Læringsmål

Ordforråd

•
•
•

Disse tre læringsområder er i høj grad bestemmende
for, hvor let barnet kan lære at læse. Et godt ordforråd
er også et vigtigt element i barnets mulighed for at
socialisere via stadig mere sprogligt avancerede lege og
for barnets omverdensforståelse. Læringsområderne er
endvidere i fokus, fordi en positiv udvikling af disse
kompetencer er betinget af de læringsmuligheder,
barnet har haft i det sproglige nærmiljø – både i
hjemmet og dagtilbuddet.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lydlig
opmærksomhed

•
•
•
•
•

Skriftsprog

•
•
•
•
•
•

At forstå og bruge nye ord for rumlige begreber (fx over, under, i,
på)
At forstå og bruge almindelige navneord og relatere dem til andre
ord
At forstå og bruge almindelige udsagnsord og relatere dem til andre
ord
At forstå og bruge almindelige tillægsord og relatere dem til andre
ord
At forstå og bruge ord der har at gøre med tid (fx først, bagefter,
så, mens, til sidst)
At forstå og bruge ualmindelige navneord og relatere dem til andre
ord
At forstå og bruge ualmindelige udsagnsord og relatere dem til
andre ord
At forstå og bruge ualmindelige tillægsord og relatere dem til andre
ord
At kunne tale om nye ords betydning (fx hvordan nogle ord kan
have mere end en betydning, fx bakke)
At forstå og bruge nye ord der har at gøre med følelser (fx flov,
bekymret, forbavset, glad)
At forstå og bruge nye ord for tankeprocesser (fx tro, drømme,
forestille sig, mene, huske)
At kunne
At kunne
dele
At kunne
At kunne
At kunne

høre når to ord rimer
opdele ord i mindre dele, og sætte ord sammen af mindre
høre når to ord begynder med samme lyd
finde på ord der rimer
finde og sige et ord der begynder med en bestemt lyd

At forstå at skrevne ord bærer betydning og forstå forskellen på
billeder og ord
At forstå at man på dansk læser fra venstre mod højre og fra
toppen og ned
At kunne benævne nogle store bogstaver, fx i eget navn
At forstå og bruge nye ord der har at gøre med bøger (fx tegner,
forfatter, forside og titel) og skrift (fx ord, bogstav, læse, skrive)
At forstå forskellen på ord og bogstaver
At kunne genkende nogle ord som ses hyppigt i omgivelserne
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2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
SPROGLIGE KOMPETENCER
Læringsområder og læringsmål for sprog
Ordforråd
Ordforråd refererer til de ord, barnet kan sige og forstå.
Både størrelsen på ordforrådet (antallet af ord, som barnet kan
sige og forstå) og dybden af ordforrådet (graden af viden
omkring det enkelte ords betydning) er afgørende for barnets
sprogtilegnelse. Ordforrådet udvides selvsagt, når børn møder
nye ord i en meningsfyldt sammenhæng. Det er vigtigt at
sætte ord på dagligdagsaktiviteter – særligt for de yngste børn
og for tosprogede og nyankomne børn, som først for nylig er
begyndt at lære dansk. Men når det gælder det mere
avancerede ordforråd, er det ikke nok at sætte ord på de
daglige ting i daginstitutionen og skolen.

Skriftsprog
At læse bøger sammen i hjemmet eller i dagtilbuddet er et
betydningsfyldt samvær, men det er også grundlaget for
barnets første erfaringer med skriftsprog. Læsning med barnet
giver barnet mulighed for at finde ud af helt basale ting
vedrørende skriftsproget, som at man læser i en bestemt
retning, at krusedullerne på papiret bruges til at fortælle, hvad
det er, forfatteren vil sige, barnet møder de centrale koncepter
i forbindelse med læsning (at bøger har forsider, er skrevet af
en forfatter, består af en tekst osv.) og får kendskab til ord og
begreber, der handler om læsning og skrivning (begreber som
at læse, at skrive, at stave, bogstaver m.m.).

Børn skal lære mange tusind ord, og derfor er det vigtigt, at de
kommer på ture, hvor der bliver talt om det, man møder, fx
nye planter og dyr, bussen, brandstationen mv. En simpel og
hyggelig måde at komme uden for dagtilbuddets univers på er
at læse bøger og snakke om de ting, man møder i bøgerne.
Ordforrådet er særlig afhængig af et stimulerende
læringsmiljø, hvor der bliver talt om mange ting, og hvor der
bliver læst meget, sådan at ordforrådet ikke kun består af ord
for koncepter, som børnene møder i nærmiljøet. Et veludviklet
ordforråd er vigtigt for læseforståelse, når børn senere skal
lære at læse.

Viden om skriftsprogskoncepter indbefatter også kendskab til
bogstaver i alfabetet. Børn, der ved skolestart har en god
viden om skriftsprogskoncepter, herunder om det
alfabetiske princip, har nemmere ved at lære at læse i skolen.
Men da socialt udsatte børn som nævnt er i større risiko for at
komme fra hjem med færre bøger, at få læst mindre og ikke så
ofte se forældrene læse, så er disse børn også på dette område
i stor risiko for ikke at have alderssvarende kompetencer ved
skolestart.
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2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
SPROGLIGE KOMPETENCER
Læringsområder og læringsmål for sprog
Lydig opmærksomhed
Når forældrene eller personalet i dagtilbud siger rim og remser
eller synger med børnene, så øges den lydlige opmærksomhed.
Lydlig opmærksomhed handler om barnets opmærksomhed på
lydlige størrelser, fx ord, stavelser og enkeltlyde. Børn lærer
først at blive opmærksomme på og bearbejde sprogets største
enheder (ord), og først derefter kan de lære at blive
opmærksomme på og bearbejde sprogets mindste enheder
(enkeltlyde). En veludviklet lydlig opmærksomhed er en
forudsætning for at kunne lære at læse og skrive.

Det, der starter som sjove legeaktiviteter i hjemmet eller
dagtilbuddet i form af rim og remser m.m., er altså et vigtigt
fundament, når barnet nogle år senere skal lære at læse
særligt med henblik på afkodning i læsetilegnelsen.
Forskning har vist, at socialt udsatte børn ofte får læst mindre
og har færre børnebøger derhjemme, hvilket giver dem færre
muligheder for at skærpe deres lydlige opmærksomhed.

Børn, der starter i skolen med en veludviklet lydlig
opmærksomhed, har nemmere ved at lære det alfabetiske
princip, som er grundlaget for læsning, end børn, der møder
skolen med en mindre udviklet lydlig opmærksomhed. Når man
hører rim som …en mand, der spiste sand… så ”får man øje på”
sproget som barn. Og når man hører, at der er noget ens i
mand og sand, så hører man også, at der er noget forskelligt
mmm-and og sss-and. Så får børnene adgang til sprogets
mindste bestanddele, sproglydene, som de senere skal kunne
identificere, når de skal forstå, at lyden mmm svarer til
bogstavet ”m”.
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2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
SOCIALE OG EKSEKUTIVE KOMPETENCER

Sociale og eksekutive kompetencer er to andre grundpiller i
børns trivsel, udvikling og læring.
Sociale kompetencer indebærer både at have fornemmelse
for sig selv (fx genkende egne følelser), at kunne opleve,
regulere og udtrykke følelser på en måde, der passer til
situationen, samt at danne relationer til børn og voksne. Det
handler også om, at kunne udforske og lære af familie og
omgivelser i den specifikke kulturelle kontekst, som barnet
indgår (Weissberg et al., 2012).
Eksekutive kompetencer er måske ikke et begreb, som I
anvender i hverdagen i samme grad som sociale kompetencer.
Vi bruger det her, fordi det dækker over kompetencer, som et
vigtigt fundament for børns udvikling af sociale relationer og
læring. Et fokus på udviklingen af eksekutive kompetencer hos
børn handler i høj grad om at stimulere evnen til at lære –
både i forhold til sociale relationer og i alle mulige andre
situationer i børnenes hverdag. Med andre ord kan eksekutive
kompetencer forstås som ´hjernes dirigent´, der bruges hele
tiden, især ved beslutningstagning og fordybelse i aktiviteter.

Børn, der er gode til at bruge sine eksekutive kompetencer, har
mere stabile venskaber, er mere afholdt af kammerater,
ligesom de har mindre udadreagerende adfærd (Willioughby et
al., 2011).
Begreberne sociale og de eksekutive kompetencer defineres
dermed adskilt, men i hverdagen indvirker de på hinanden og
er ofte i spil på samme tid. De udvalgte læringsområder er
valgt på en måde, så læringsområderne trinvis bliver mere
komplekse, og så de supplerer hinanden på tværs af
kompetenceområder. De læringsområder, der i fokus i
projektet, er udvalgt, fordi de er mulige at styrke med
målrettet støtte af børnene, og fordi de er betydningsfulde for
barnets generelle udvikling, særligt børn i udsatte positioner.
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2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
SOCIALE OG EKSEKUTIVE KOMPETENCER
Sociale kompetencer: Læringsområder og læringsmål
Sociale kompetencer er som nævnt situationsafhængige og er
formet af mange faktorer. En given social adfærd kan være
passende i en situation, men ikke passende i en anden
situation. Social kompetent adfærd er afhængig af barnets
intuition, kendskab til sociale regler og ubevidst viden, som kan
hjælpes på vej gennem den voksnes tydelige adfærd og vejledt
deltagelse.

Læringsområde

Sociale kompetencer
Læringsmål
Særligt fokus i forløbet

Identifikation af
følelser

At kunne
genkende og
udtrykke
følelserne hos sig
selv og andre

glad/ ked af det/ vred/ bange/
overrasket/ interesseret/ flov
Følelsers udtryk i ansigt
Følelsers udtryk i krop
Følelsers udtryk i stemme

Konfliktløsning

At kunne bruge
ord til at løse
små konflikter
med
jævnaldrende
uden
voksenhjælp

At kunne fortælle med ord om
sine behov og følelser
At kunne løse en konflikt uden
helt at opgive egne ønsker
At kunne gå hen til en legende
gruppe og blive en del af
gruppen, uden at en konflikt
opstår
At kunne sige undskyld

Proaktiv social
adfærd

At have blik for
andre børn under
leg og reagere på
det i passende
omfang

At tage omsorg for yngre børn
og udlåne ting til andre
At invitere andre ind i en leg
At kunne bidrage til legens
positive udvikling
At kunne indgå kompromisser
med blik for både egne og
andres følelser og behov

De tre udvalgte læringsområder inden for sociale kompetencer
er identifikation af følelser, konfliktløsning og proaktiv social
adfærd.
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2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
SOCIALE OG EKSEKUTIVE KOMPETENCER
Sociale kompetencer: Læringsområder og læringsmål
Identifikation af følelser
Alle børn har brug for at lære at identificere egne og andres
følelser. Konkret handler det om at tale om, mærke, vise og
forstå egne og andres signaler og følelser – både i ord,
gennem kropssprog og ved at vise ansigtsudtryk. Først vil
børnene blive introduceret for basale og let genkendelige
følelser (glad/ ked af det/ vred/ bange). Senere i forløbet vil
der være fokus på mere komplekse følelser (overrasket/
bange/ interesseret/ flov). Kendskab til forskellige følelsers
udtryk hos sig selv og andre vil hjælpe barnet til en mere
nuanceret relation til andre børn og voksne.
Konfliktløsning
Børn og voksnes behov og ønsker kommunikeres både verbalt
og non-verbalt og indimellem opstår der store og små
konflikter grundet manglende kommunikation eller manglende
accept af hinandens behov og ønsker. I projektet er der fokus
på, at barnet øver sig i at bruge ord til at løse små
konflikter med jævnaldrende uden voksenhjælp. Barnet
vil skulle arbejde med at kunne fortælle om sine ønsker, kunne
sige undskyld og at kunne løse en konflikt uden helt at opgive
egne ønsker. Desuden er der fokus på, hvordan barnet kan gå
hen til en legende gruppe og blive en del af gruppen, uden at
en konflikt opstår.

Proaktiv sociale adfærd
Proaktiv social adfærd omhandler at have forståelse for den
sociale interaktion og bevidst vælge, at den skal være god
for alle. Proaktiv social adfærd stiller krav til barnets evne til at
kunne tage den andens perspektiv (kaldet mentalisering),
hvilket mange børn kan ved 4 års alderen. Børn kan have
svært ved af sig selv at forstå andres behov, men kan forstå
andres behov, når man taler om, hvordan barnet selv ville
have det i samme situation. Når et barn mestrer proaktiv social
adfærd, så kommer adfærden uopfordret fra barnet selv og
med tanke for den anden. I projektet arbejdes der med at gøre
barnet bevidst om, hvordan det selv bidrager positivt til det
sociale samvær. Eksempelvis er der fokus på at invitere andre
ind i en leg, tage omsorg for yngre børn og udlåne ting til
andre.
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2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
SOCIALE OG EKSEKUTIVE KOMPETENCER
Eksekutive kompetencer: Læringsområder og læringsmål
Eksekutive kompetencer handler om et barns evne til at
tilpasse sin adfærd i forhold til en situation. Styring af egen
adfærd er en kompleks proces, som indebærer at planlægge,
udføre samt kontrollere egen adfærd og på en fleksibel måde
løbende at selvkorrigere egen adfærd, som med en samlet
betegnelse kaldes eksekutive kompetencer eller eksekutive
funktioner (Fleischer. 2015).
En måde at forstå eksekutive kompetencer på er, at de er
hjernens dirigent – dvs. de styrer brugen af de øvrige mere
grundlæggende kognitive kompetencer som fx opmærksomhed
og sprog. Nogle af de væsentlige elementer i eksekutive
funktioner er selvregulering, vedholdenhed, impulshæmning,
fleksibilitet og arbejdshukommelse.

Eksekutive kompetencer
Læringsområde

Læringsmål

Vedholdenhed

At være fordybet i
samme aktivitet i
længere tid

Særligt fokus i forløbet

Fordybelse i aktiviteter,
selvvalgte
Fordybelse i aktiviteter,
voksenstyrede
Fordybelse i aktiviteter,
i bevægelse
Fordybelse i aktiviteter,
stillesiddende

der er
der er
der er
der er

Selvregulering

At kunne regulere
sine
følelsesmæssige
reaktioner, så det
passer til
situationen

At kunne vente på sin tur
At kunne tåle et nej og at tåle
at tabe
At acceptere rytmer og rutiner
At kunne acceptere ændringer
i kendte rutiner

Fleksibilitet

At komme sig efter
en svær situation
og at kunne skifte
fra en aktivitet til
en anden aktivitet
på passende vis

At undlade at give op
At kunne skifte aktivitet, når
aktiviteten er selvvalgt
At kunne skifte aktivitet, når
aktiviteten er voksenvalgt
At kunne håndtere en ukendt
situation

I projektet er særligt fokus på vedholdenhed, selvregulering
og fleksibilitet.
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2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
SOCIALE OG EKSEKUTIVE KOMPETENCER
Eksekutive kompetencer: Læringsområder og læringsmål
Vedholdenhed
Vedholdenhed handler om barnets naturlige gåpåmod samt lyst
og vilje til fordybelse. Vedholdenhed har betydning for, at
kvaliteten af leg og læring bliver bedre og dybere og indeholder
aspekter af ihærdighed, impulshæmning, tålmodighed og
vedvarende opmærksomhed, som samlet set skaber en
fordybelse i hverdagens gøremål. Nogle børn har en høj grad af
vedholdenhed, mens andre skal hjælpes på vej. Når der i
indsatsen er særlig fokus på vedholdenhed, er det fordybelse i
en aktivitet, vi forsøger at styrke. Fordybelse giver barnet
erfaringer med at være optaget af en aktivitet i længere tid,
som fører til mere mestring, der skaber yderligere lyst til
udforskning og fordybelse.

Det kan være, at den voksne peger, spørger, eller at den
voksne blot deler sin opmærksomhed med barnet. Evnen til
fordybelse trænes også, når den voksne sætter rammer for en
aktivitets varighed, fx ved at bestemme, at vi leger legen indtil,
at alle har prøvet en tur.
Et hverdagseksempel fra legepladsen kan være, at den voksne
ser, at barnet er ved at give op, da det forsøger at lære at
sjippe. Den voksne støtter barnet ved at opmuntre til gåpåmod
eller blot ved at sidde og kigge på, så barnet mærker den
voksnes opmærksomhed og langsomt får mere mestring
gennem gentagne erfaringer.

Børns kapacitet til at være vedholdende er forskellig, afhængig
af om barnet er i gang med en selvvalgt aktivitet eller en
voksenstyret aktivitet. Et barns vedholdenhed afhænger også
af, om barnet er i fysisk aktivitet, eller om barnet er
stillesiddende. Disse forskelle arbejdes der bevidst med
undervejs i projektet.
Evnen til fordybelse kan støttes af den voksne, fx ved at den
voksne guider barnets opmærksomhed, så barnet fortsat er
optaget af en aktivitet.

18

2. KOMPETENCEOMRÅDER OG LÆRINGSMÅL FOR EN STYRKET OVERGANG
SOCIALE OG EKSEKUTIVE KOMPETENCER
Eksekutive kompetencer: Læringsområder og læringsmål
Selvregulering
Selvregulering omhandler barnets indre evne til at kunne
dirigere sin opmærksomhed og adfærd tilbage på sporet
og ikke nødvendigvis reagere på en umiddelbar impuls. Det
kan fx være i en situation, hvor barnet er på tur, holder sin gåmakker i hånden og pludselig opdager nogle fugle. Barnet skal
da bruge sin selvregulering til ikke at følge sin umiddelbare
impuls, som kunne være at slippe gå-makkerens hånd og løbe
efter fuglene.
Når et barn skal bruge sin selvregulering, så afhænger
kvaliteten og adfærden af, hvorvidt barnets følelser er
involveret i brugen. Et barn vil fx skulle bruge sin ”ikkefølelsesladede” selvregulering til at vente i kø og ikke springe
køen over, når det venter på at komme ind i gymnastiksalen til
tumlebanen.
Når barnet bruger sin selvregulering til at udsætte et
følelsesladet behov, fx ved at få sin stjålne spand tilbage fra en
ven, kan denne evne til selvregulering være ringere, end når
barnet stod i den ”ikke følelsesladede” situation.

En mindre god selvregulering indvirker blandt andet på evnen
til at lytte og lære, men relaterer sig også til sociale
situationer. I projektet vil der være fokus på selvregulering, fx
ved at vente på tur, at kunne tåle et nej eller at tabe. Desuden
arbejdes der med selvregulering gennem et særskilt fokus på
børnehavens rytmer og rutiner og barnets forståelse og accept
af disse.
Fleksibilitet
Fleksibilitet omhandler evnen til at kunne skifte fokus og
aktivitet på passende vis. Fleksibilitet er også at kunne
komme ovenpå igen efter en svær situation. Evnen til
fleksibilitet er kompleks og forudsætter både brug af de andre
eksekutive læringsområder, såsom selvregulering, og af de
sociale læringsområder, såsom identifikation af egne følelser.
Der kan være mange årsager til, at det er svært at kunne
skifte fokus og aktivitet på passende vis. Det kan fx skyldes
manglende overskud, ens personlighed, såsom at man er mere
rigid eller stædig end andre. Det kan også skyldes en
psykiatrisk diagnose. Målet er ikke, at alle skal være lige
fleksible i deres indstilling til verden, men at barnet for egen og
fællesskabets skyld lærer at kunne skifte aktivitet, at håndtere
en ukendt situation og at undlade at give op.
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3. EN MÅLRETTET PÆDAGOGISK INDSATS I DAGTILBUDDET
INTRODUKTION

Formålet med målrettede pædagogiske forløb i dagtilbuddet er
at styrke børnenes sproglige, sociale og eksekutive
kompetencer, så alle børn bliver aktive deltagere i
børnefællesskabet, i legen med andre børn og de pædagogiske
aktiviteter. Dette forudsætter stimulerende og inkluderende
læringsmiljøer i dagtilbuddet, som er kendetegnet ved
interaktioner af høj kvalitet. Kvaliteten i interaktionen – altså
hvordan den voksne møder barnet og børnenes indbyrdes
samvær i dagtilbuddet – spiller en afgørende rolle for det
udbytte, som barnet har af at gå i dagtilbud.
I vil over det næste år konkret arbejde med at styrke
dagtilbuddets læringsmiljøer gennem seks pædagogiske
forløb af fem ugers varighed, hvor I for hvert forløb vælger et
tema for forløbets indhold. Med udgangspunkt i de udvalgte
læringsområder og læringsmål for hvert forløb arbejder I med
at forberede, planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i
små børnegrupper, fokus og aktiviteter i fælles tid og fokus i de
daglige rutiner.

Interaktioner af høj kvalitet
Forskning i virkningsfulde læringsmiljøer viser, at
interaktionen mellem barn og voksen af høj kvalitet er
det tydeligste pejlemærke for stimulerende
læringsmiljøer. Interaktioner med høj kvalitet er
kendetegnet ved, at det pædagogiske personale både
ser og hører, hvad børnene gør, og aktivt reagerer på
det, som barnet udtrykker. Når barnet mødes med
lydhørhed og anerkendelse af sine holdninger,
interesser og følelser, medvirker det til at styrke
barnets sproglige og sociale kompetencer.
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3. EN MÅLRETTET PÆDAGOGISK INDSATS I DAGTILBUDDET
FEM CENTRALE GRUNDSTEN I STIMULERENDE LÆRINGSMILJØER

Den pædagogiske indsats i dagtilbuddet omfatter fem
grundsten, som forskning bl.a. peger på er centrale for at
skabe stimulerende læringsmiljøer og dermed styrke børnenes
muligheder for at trives, lære og udvikle sig.
De fem grundsten er:
1.

Understøttende strategier i jeres interaktion og samspil
med barnet og børnegruppen.

2.

En eksplicit og målrettet praksis med fokus på
læringsområder, som vi ved er vigtige for at styrke børns
sproglige, eksekutive og sociale kompetencer.

3.

En didaktisk ramme for det pædagogiske arbejde ved at
have tydelige og fælles intentioner for det pædagogiske
arbejde – gennem planlægning, løbende opfølgning og
kollegial refleksion over børnenes udvikling og læring samt
læring i egen praksis.

4.

Fokus på både formelle og uformelle læringsmiljøer i
hverdagen – dvs. børnenes læring i hele hverdagen i
dagtilbuddet

5.

Et gensidigt, differentieret, og målrettet
forældresamarbejde med fokus på børnenes trivsel, læring
og udvikling
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3. EN MÅLRETTET PÆDAGOGISK INDSATS I DAGTILBUDDET
FEM CENTRALE GRUNDSTEN I STIMULERENDE LÆRINGSMILJØER
1. Strategier i interaktionen med børnene
Indsatsen handler grundlæggende om at skabe interaktioner
af høj kvalitet, der ud over at støtte børn følelsesmæssigt
giver alle børn rige læringsmuligheder inden for de tre
kompetenceområder, som er beskrevet i kapitel 2. Hvis den
voksne er nærværende og lydhør overfor det enkelte barns
behov og selv optræder som en sproglig rollemodel, der
inddrager barnet aktivt i samtaler, vil det være muligt for at
anvende alle situationer – både planlagte og spontane
situationer i dagtilbuddet – til at give børnene rige
læringsmuligheder inden for kompetenceområderne.
Strategierne er derfor relevante både for personale i dagtilbud,
skole og SFO.
Barnets mulighed for at deltage i dagtilbuddets fællesskaber er
afgørende for dets læreproces. I indsatsen er der fokus på,
hvordan det pædagogiske personale gennem vejledt deltagelse
kan skabe rige læringsmuligheder og sikre deltagelsesmuligheder for alle børn (Kornerup, 2016). Det handler om, at
det pædagogiske personale i fællesskab med barnet afsøger og
udforsker det enkelte barns muligheder for at deltage i
forskellige læreprocesser.

Gennem vejledt deltagelse kan alle børn – og særligt børn i
udsatte positioner – i interaktionen med den voksne få hjælp til
at danne nye perspektiver og færdigheder i børnenes
nuværende forståelse og derved bane vejen for ny forståelse
og nye færdigheder (Gjems, 2009).
Uanset om fokus er på sociale, sproglige, eksekutive funktioner
eller andre kompetencer, er et vigtigt afsæt for det
pædagogiske arbejde derfor, at børn kan hjælpes til læring.
Nogle centrale fokuspunkter er bl.a. i den givne situation at
vurdere og følge barnets og børnegruppens udgangspunkt og
interesser, løbende tydeliggøre mål og forventninger til
børnene, demonstrere og tænke højt, være responssiv og
lydhør overfor børnenes perspektiver og også motivere
børnene til at komme med hyppige svar.
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3. EN MÅLRETTET PÆDAGOGISK INDSATS I DAGTILBUDDET
FEM CENTRALE GRUNDSTEN I STIMULERENDE LÆRINGSMILJØER
1. Strategier i interaktionen med børnene
Inden for hvert kompetenceområde er der i projektet udviklet
nogle strategier, som kan hjælpe jer til at støtte og vejlede
barnet i interaktionen i alle hverdagens situationer. I
forbindelse med kompetenceudviklingsdagene bliver strategier
udfoldet, drøftet og øvet. På de følgende slides kan du få et
overblik over de forskellige strategier: Understøttelse af børns
sproglige udvikling, herunder understøttelse af tosprogede og
nyankomne børn og strategier til at understøtte sociale og
eksekutive funktioner.
Hvad betyder det for jeres praksis?
• At I arbejder systematisk med at anvende strategier
for jeres interaktion med børnene på en måde, hvor
det enkelte barns læring støttes gennem passende
udfordringer, der tager afsæt i barnets nærmeste
udviklingszone

Strategierne er beskrevet uddybende bagerst i guiden med
eksempler på, hvordan strategierne kan bringes i spil.
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3. EN MÅLRETTET PÆDAGOGISK INDSATS
FEM CENTRALE GRUNDSTEN I STIMULERENDE LÆRINGSMILJØER
1. Strategier i interaktionen med børnene
Strategier til at støtte læringsområder indenfor Sprog
Inden for sprog er der to forskellige understøttende strategier i
indsatsen. Vi kalder den første strategi for Vi lærer ord. Den
retter sig direkte mod børns tilegnelse af ord. Vi kalder den
anden strategi for Læringsstigen. Den er et redskab til at
tilpasse interaktionen til det enkelte barns behov og
forudsætninger og møde barnet med passende udfordringer.
Nedenfor forklares de to strategier nærmere.
Vi lærer nye ord - strategien
Børn lærer ord i meningsfyldte kontekster. Når fx lydene K-A-T
bliver sagt, dvs. ordet kat, og barnet samtidig ser en kat eller
et billede af en kat, så har det muligheden for at lære ordet.
Konkret skal barnet associere lydene K-A-T med en kategori
katte, som barnet har set, og så fremdeles med alle andre ord.
Det kan virke simpelt, men det er en meget kompleks opgave
at forstå hvilke ting i verden, der hører til i kategorien (fx kat),
og hvad ordet er relateret til. Det at lære ordet kat indebærer
ikke bare sætte dette ”mærkat” på alle katte. Det indebærer
også at forstå, at kat er relateret til andre ord, som fx dyr,
løve, hale, knurhår mv.
Ordene i vores hjerne er således forbundet i et kæmpestort
netværk. Barnet har selv medfødte kompetencer til at skabe
dette netværk.

Men forskning har vist, at børn
hurtigere lærer ord, når man
hjælper tilegnelsen på vej ved at
relatere nye ord til eksisterende ord
i barnets netværk af ord. Barnet kan
fx lære ordet sofa hurtigere, hvis
man siger fx, Det er ligesom en stol,
men den er længere, så der kan
sidde flere i den. Og så er den blød
og dejlig at sidde på. Hvis barnet i
forvejen kender ordet stol, blød, og
sidde, så kan barnet bruge disse ord
som en slags ”knage” til at hænge
det nye ord op på.
At kunne et ord er ikke et enten-eller. Selv om barnet kan
forstå og sige fx sofa, så har barnet brug for mange
gentagelser for dels at få udtalen helt på plads, og dels for at
afgrænse ordet betydningsmæssigt. Hvad er en sofa, og hvad
er ikke en sofa men en lænestol, en bænk, en seng eller en
hængekøje? Mange gentagelser og eksempler og
modeksempler er således også vigtige elementer i Vi lærer nye
ord strategien. Når barnet kan bruge ordet aktivt, er det rigtigt
på vej til at kunne ordet.
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3. EN MÅLRETTET PÆDAGOGISK INDSATS
FEM CENTRALE BYGGESTEN I STIMULERENDE LÆRINGSMILJØER
1. Strategier i interaktionen med børnene
Strategier til at støtte læringsområder indenfor sprog
Derfor er endnu et element i strategien at få barnet til at vise
kendskab. Det skal selvfølgelig ikke forstås som overhøring.
Det kan komme naturligt i sammenhængen – fx legen og
samværet med børnene, for børn vil gerne bruge det, de har
lært. Det hjælper med at lagre de nye forbindelser i hjernen
som udgør forståelsen af fx ordet sofa.
Fokuspunkter i Vi lærer sprog strategien er:
•
•
•
•

Relater nye ord til noget barnet kender
Brug mange gentagelser
Vis flere eksempler og modeksempler
Få barnet til at vise kendskab

Læringsstigen
Selv om børn har samme alder, kan deres sproglige niveau
være meget forskelligt, og derfor har de brug for forskellige
udfordringer for at udvikle sig sprogligt. Det er derfor vigtigt,
at samværet med barnet tilpasses det enkelte barns
udgangspunkt. Du kan her bruge redskabet Læringsstigen,
som indeholder måder at stille spørgsmål på, der udfordrer
barnet, der hvor barnet er.

Læringsstigen indeholder to typer af
differentierings-strategier, nemlig
strategier, der gør det nemmere for
barnet, og strategier der gør det
sværere for barnet.
De tre gør-det-nemmere-strategier
anvendes overfor børn, der i den givne
situation har brug for støtte til at forstå
de spørgsmål, der stilles eller støtte til
selv at formulere et svar.

Anvendes gør-det-nemmere-strategierne overfor børn, der af
den ene eller anden grund kæmper med sproget, bliver de
bedre i stand til at deltage aktivt i aktiviteter og situationer,
der ellers var for svære for dem. Derved er sandsynligheden
større for, at også disse børn får udbytte af legen eller
aktiviteten, og for at deres sproglige kompetencer bliver
styrket. Dette skyldes, at jo mere barnet får lejlighed til selv
at bruge sproget, jo mere lærer barnet. Gør-det-nemmerestrategierne kan imidlertid også anvendes overfor alle børn
hver gang, de skal introduceres til noget nyt, da det er
nemmere at lære noget nyt, hvis man får hjælp til det.
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3. EN MÅLRETTET PÆDAGOGISK INDSATS
FEM CENTRALE GRUNDSTEN I STIMULERENDE LÆRINGSMILJØER
1. Strategier i interaktionen med børnene
Strategier til vurdering og støtte af nyankomne og
tosprogede børn
Grundlæggende skal tosprogede børn have samme indsats og
støtte som etsprogede børn skal. Men tosprogede børns
muligheder for at deltage, kommer også an på, hvor i deres
tilegnelse af dansk, de befinder sig. Nogle tosprogede
(simultant tosprogede) har lært dansk af en dansk forælder fra
starten, samtidig med, at de har lært et andet sprog end dansk
af den anden forælder. Disse børn er ofte en lille smule
bagefter i udviklingen af dansk ved tresårsalderen, men i
gennem børnehavetiden opnår de typisk danskkompetencer,
der er meget lig de gennemsnitlige danskkompetencer for
etsprogede.
Andre tosprogede (sekventielt tosprogede) hører ikke dansk i
hjemmet i nævneværdigt omfang, fordi begge forældre har et
andet modersmål, som primært tales i hjemmet. Disse børn
begynder først rigtigt at lære dansk i dagtilbuddet. Det er en
stor omvæltning for et barn, der er begyndt at kunne bruge
sproget – modersmålet – når det pludselig ikke kan gøre sig
forståeligt længere overfor andre mennesker, som ikke taler
deres sprog. Disse børn skal på mange måder starte forfra.
I modsætning til det nyfødte barn kender sekventielt
tosprogede dog til begrebet sprog, og de har en
omverdensforståelse som nyfødte ikke har.

Men selve sprogtilegnelsen har nogle faser, som på flere måder
ligner de faser, som nyfødte går igennem. Man kan inddele
udviklingen i fem faser, som naturligvis ikke er skarpt adskilte,
og som kan have varierende længde for det enkelte barn.
De fem faser er:
1. Stille periode
2. Tidlig produktion
3. Begyndende sammenhængende sprog
4. Grundlæggende sprog
5. Avanceret sprog
Du kan læse mere om de enkelte faser bagerst i guiden.
Hvad betyder det for jeres praksis?
• At I bruger faserne til at være særligt opmærksomme på
tosprogede børns sproglige udvikling for at støtte deres
deltagelse i leg og aktiviteter.
•

At I efter hvert pædagogisk forløb (fem uger) vurderer ved
hjælp af et digitalt kompetenceudviklingsskema de
tosprogede børns sproglige udvikling ud fra en række
kompetencer i de tre første faser, som ikke kan følges med
samme redskaber, som bruges til vurdering af etsprogede
børn. Når børnene mestrer kompetencerne i de tre første
faser, retter I blot det fulde fokus mod læringsmålene for
de sproglige læringsområder på lige fod med de øvrige
børn i gruppen.
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1. Strategier i interaktionen med børnene
Strategier til at støtte sociale og eksekutive
læringsområder og mål
Der er som led i indsatsen også udviklet strategier, som kan
være en hjælp til systematisk at støtte barnet i at mestre
forskellige situationer, hvor fokus er på at styrke de sociale og
eksekutive kompetencer.
Samlet set afspejler de understøttende strategier to centrale
skridt i den vejledte deltagelse af barnet.
Første skridt er at få barnet til at være tryg i den konkrete
situation og opleve mestring. Det gøres bl.a. ved, at barnet kan
overskue en simpel situation og løse den fx at hente
madkasser i køleskabet sammen med en voksen. Næste skridt
er at barnet udfordres i sin nærmeste udviklingszone inden for
et af læringsmålene. Dette kan være at hente madkasser i
køleskabet sammen med en jævnaldrende og dele dem ud.
Afhængig af barnet og situationen kan barnet støttes ved, at
den voksne rammesætter og vejleder en del af aktiviteten eller
situationen (”Amid deler madkasser ud til pigerne og Laura til
drengene”) eller ved, at den voksne beder barnet om en
selvstændig aktivitet eller handling (”Amid, vil du lære Laura,
hvor madkasserne står og dele dem ud til alle børnene?)

Graden af voksendeltagelse vil afhænge helt af det enkelte
barns behov, aktivitetens/legens eller situationens
sværhedsgrad, og hvordan børnenes indbyrdes relation er i
situationen.
For hvert af læringsområderne i hhv. sociale og eksekutive
kompetencer er der derfor to typer af understøttende
strategier. En hvor den voksne i højere grad rammesætter og
vejleder barnets deltagelse og et andet skridt, hvor den voksne
udvider barnets læringsmuligheder ved at give barnet en større
selvbestemmelse og handlerum, men stadig med den voksnes
støtte. Bagerst i guiden kan du se strategierne sammen med
eksempler på, hvordan de konkret kan bringes i spil.
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FEM CENTRALE BYGGESTEN I STIMULERENDE LÆRINGSMILJØER
2. En eksplicit og målrettet praksis
Forskning viser, at børn tilegner sig de forskellige kompetenceområder i en nogenlunde fast rækkefølge, og at ny læring
bygger ovenpå det, barnet allerede kan. Det er naturligvis
forskelligt, hvor hurtigt og hvor nemt det enkelte barn når de
forskellige milepæle. For nogle børn sker det i små skridt, for
andre i spring.
Der er derfor som del af indsatsen fastlagt læringsområder
og mål i hver uge, som I skal arbejde med gennem vejledt
deltagelse af børnene. Læringsområderne er beskrevet i kapitel
2.
Når I arbejder med at støtte børnene med fokus på læringsmålene, kan I følge den udvikling i børnenes trivsel,
udvikling og læring, som børnene får et vigtigt udbytte af.
Inden for sprog vil I samtidig skulle definere nogle fokusord i
forhold til at styrke børnenes ordforråd i de uger, hvor dette
læringsområde er i spil. Fokusordene bringes i spil i de lege og
aktiviteter, som interesserer børnene, sådan at de får
forskellige erfaringer med ordene – og i tilknytning til det
fælles tema, som I vælger, det pædagogiske forløb skal
omhandle.

Tidligere undersøgelser af indsatser i danske dagtilbud (SPELL
og Fart på Sproget) har vist, at det vigtige for børnenes læring
og udvikling ikke er, at man arbejder med at understøtte
læringsmålene på en helt bestemt måde; det største udbytte
kommer, når personalet selv tilrettelægger det pædagogiske
arbejde og det konkrete indhold i samværet mellem børn og
voksne. Det vigtigste er, at det pædagogiske personale
arbejder ud fra klare læringsmål som pejlemærke for barnets
og børnegruppens udvikling.
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3. EN MÅLRETTET PÆDAGOGISK INDSATS I DAGTILBUDDET
FEM CENTRALE BYGGESTEN I STIMULERENDE LÆRINGSMILJØER
2. En eksplicit og målrettet praksis
En eksplicit tilgang handler også om, at I er tydelige overfor
børnene om, hvad de skal lære og erfare i de forskellige lege,
aktiviteter og situationer. Når barnets opmærksomhed rettes
mod målet med en bestemt aktivitet, og hvad der konkret skal
ske eller rettes mod det, som samtalen skal have fokus på, kan
det understøtte barnets engagement og udbytte af læringsprocessen.
Tilsvarende styrkes barnets læring og udvikling, når de voksne
hjælper barnet med at organisere viden ved at samle op på,
hvad børnene har udforsket, oplevet og erfaret i en given
situation eller aktivitet.
Barnets implicitte læring via erfaringer i samspillet med den
verden, der omgiver det, suppleres altså med mere eksplicit
læring ved hjælp af den voksnes støtte.

Hvad betyder det for jeres praksis?
• At I i tematiske forløb af fem ugers varighed i
hver uge har et særligt fokus på udvalgte mål
inden for de tre kompetenceområder – sprog,
sociale kompetencer og eksekutive kompetencer.
• At I tydeliggør for børnene, hvad I sammen skal
lære, erfare og udforske, og at det først og
fremmest sker med udgangspunkt i børnenes
interesser og optagetheder.
• At I anvender læringsmålene til at følge op på det
enkelte barns udvikling og med afsæt i denne
viden efterfølgende kan målrette indsatsen på en
måde, der understøtter barnets og
børnegruppens behov.
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3. En didaktisk ramme for det pædagogiske arbejde
For at understøtte en proces, hvor I fortløbende arbejder med
at tydeliggøre jeres pædagogiske intentioner og reflekterer
over egen praksis, vil I arbejde med de pædagogiske forløb
inden for en didaktisk ramme.
Den didaktiske ramme består i, at forbereder, planlægger,
gennemfører og evaluerer pædagogiske forløb af fem
ugers varighed med fokus på børnenes behov og de ugentlige
læringsmål. Der er i alt seks forløb i projektperioden i
dagtilbuddet. De didaktiske refleksioner sker dermed på aftalte
planlægnings- og evalueringsmøder. De skal medvirke til at
kvalificere mødet med barnet i den levede hverdag – også i de
uformelle og spontane interaktioner med barnet og
børnegruppen.
Læringsmålene er som beskrevet givet på forhånd, mens I har
frie hænder til at tilrettelægge selve indholdet i forløbene med
udgangspunkt i børnenes interesser og behov.
Når I planlægger et pædagogisk forløb, skal I vælge et tema,
der kan rammesætte indholdet af forløbet. Det kan fx være et
tema som ‘familien’ eller ‘kroppen’ – et tema, som knytter an
til børnenes interesser og samtidig sikrer, at børnene danner
erfaringer med vigtige emner, som støtter børnenes dannelse
og viden om verden og hverdagen omkring dem.

Ideen med temaet er, at det medvirker til at binde aktiviteter
sammen og skabe sammenhæng for børnene på tværs af
læringsrum i hverdagen, ligesom det kan forenkle formidlingen
om det pædagogiske arbejde til forældrene. Derudover kan
temaet også understøtte, at forskellige læreplanstemaer
kommer i spil ud over de kompetenceområder, der særligt er i
fokus i indsatsen i Styrket overgang til skole for børn i
dagtilbud.
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3. En didaktisk ramme for det pædagogiske arbejde
Vi ved fra forskning på området, at særligt børn i udsatte
positioner profiterer af en kombination af voksenstrukturerede
aktiviteter, hvor det pædagogiske personale planlægger og
rammesætter aktiviteter med afsæt i børnenes interesser,
samt børneinitierede aktiviteter (Kløveager Nielsen et al.,
2013). Børns kognitive og sociale udvikling understøttes altså
af interaktioner med lydhøre og anerkendende voksne, hvor de
voksne organiserer og udnytter både planlagte strukturerede
aktiviteter og lege og børneinitieret leg til at udfordre det
enkelte barn og derigennem udnytte og udvide barnets
muligheder for at lære og for at deltage i fællesskabet.
Som en hjørnesten i den didaktiske ramme er der fokus på, at
I ugentligt på stuen i fællesskab kort reflekterer over det
pædagogiske arbejde og efter hvert fem ugers forløb
gennemfører en evaluering af det samlede fem ugers forløb på
et fælles møde (stuemøde, personalemøde el. lign.)
Et vigtigt grundlag for evalueringen er viden om børnenes
udvikling og forudsætninger – bredt set og specifikt i forhold til
de læringsområder, I har fokus på i projekt Styrket overgang
til skole for børn i dagtilbud. Et vigtigt grundlag er også viden
om, hvordan I som personale arbejder med at understøtte
børnene og anvende strategierne i interaktionen.

Forud for det første forløb og derefter ved afslutningen af hvert
fem ugers forløb følger I derfor op på det enkelte barns
udbytte af forløbet.
Til de ugentlige refleksioner over egen praksis og børnenes
deltagelse anvender I en refleksionsnote, som er et kort
spørgeskema, som I udfylder i fælleskab på stue/gruppeniveau i dagtilbuddet.

Hvad betyder det for jeres praksis?
• At I forbereder, planlægger, gennemfører og
evaluerer de pædagogiske fem ugers forløb som del
af jeres almene pædagogiske praksis
• At I kombinerer voksen- og børneinitierede
aktiviteter, samvær og lege til at skabe stimulerende
og inkluderende læringsmiljøer i dagtilbuddet
• At I har korte ugentlige refleksioner over jeres
praksis og børnenes deltagelse
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4. Læring i hele børnenes hverdag i dagtilbuddet
Ved at tænke de pædagogiske intentioner og mål for børnenes
trivsel, udvikling og læring ind i hverdagen som helhed, har I
ikke kun fokus på udvalgte planlagte aktiviteter, men det
samlede læringsmiljø.
Konkret betyder det, at I i projekt Styrket overgang til skole for
børn i dagtilbud arbejder målrettet med forskellige
læringsmiljøer:
• Fordybelse i voksenstrukturerede aktiviteter i små
børnegrupper (ca. seks børn).
• Fælles tid, hvor børnene er sammen i det store
fællesskab/store børnegrupper og også, men ikke kun
igangsætter lege og aktiviteter med støtte fra de voksne.

Hvad betyder det for jeres praksis?

• Daglige rutiner som frokost, omklædning i garderoben,
komme-og-gå-situationer mv. og øvrigt samvær, der
rummer mange naturlige læringsmuligheder i hverdagen.

• At I tilrettelægger hverdagen på en måde, hvor I kan
arbejde med læringsmålene gennem fordybelse i
smågrupper (to gange om ugen), i den fælles tid (to
gange om ugen) og i de daglige rutiner.

På den måde aktiverer I både kendte og potentielle læringsrum
i dagtilbuddet og dynamikken herimellem, så jeres støtte af
børnene bliver sammenhængende og fokuseret i hverdagen
som helhed.

• At I bevidst tænker læring ind i hele dagen – både i de
planlagte aktiviteter, de daglige rutiner og i de
spontane lege og samvær med børnene.

32

3, EN MÅLRETTET PÆDAGOGISK INDSATS I DAGTILBUDDET
FEM CENTRALE BYGGESTEN I STIMULERENDE LÆRINGSMILJØER
5. Et gensidigt og differentieret forældresamarbejde
Den sidste og femte grundsten i den pædagogiske indsats i
dagtilbuddet omhandler samarbejdet med børnenes forældre.
Både forældre og pædagogisk personale spiller en central rolle i
at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring. Forskning i
forældresamarbejde viser, at børnenes læring og udvikling
styrkes, når der skabes sammenhæng mellem indsatsen i
dagtilbuddet og læringsmiljøet i hjemmet.
Samtidig ved vi, at barnets læring og udvikling styrkes, når
forældrene – i lighed med dagtilbuddet – udfordrer barnet
passende i forhold til dets forudsætninger. Derudover har det
positiv betydning for børnene, hvis der etableres et ligeværdigt
samarbejde, hvor forældre og dagtilbud er partnere, og
hvor forældrene har en grundlæggende tro på, at de kan gøre
en forskel for barnet uanset deres forudsætninger.
Forældre er ligeså forskellige, som børnene er. Derfor er der
også behov for at differentiere måden, hvorpå samarbejde med
forældre tilrettelægges med fokus på barnets udvikling og
læring. I indsatsen lægges op til en tretrins tænkning om
forskellige former for forældresamarbejde, der bringes i spil,
afhængig af kontekst samt de enkelte forældres
forudsætninger og behov.

Således kan man skelne mellem inddragelse af
forældregruppen som helhed (inddragelse i pædagogiske
forløb, sociale arrangementer mv.), i mindre
(netværks)grupper (fx forældre med sammenlignelige behov
og forudsætninger) og endelig individuelt tilrettelagt
forældresamarbejde med enkelte forældre til børn, hvor der
fx er en bekymring eller barnet på anden vis er i udsat
position i en kortere eller længere periode. Det individuelt
tilrettelagte forældresamarbejde kan med fordel handle om, at
det pædagogiske personale og forældre sammen drøfter,
hvordan forældrene, ligesom dagtilbuddet kan støtte barnet i
hjemmet gennem små fokuspunkter.
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5. Et gensidigt og differentieret forældresamarbejde
Tanken bag de forskellige former for forældreinddragelse er, at
dagtilbuddet bevidst arbejder med at differentiere
inddragelse af forældrene med afsæt i viden om
forældrenes behov, ønsker og forudsætninger. På den måde
kan I allokere jeres ressourcer derhen, hvor der er størst behov
for at udvikle samarbejdet,, herunder inddrage og inspirere
forældre til at støtte barnets læring i hjemmet.

Hvad betyder det for praksis?
• At I i starten af projektperioden afholder behovsdialoger med alle forældre for at få større indsigt i
de enkelte forældres ønsker og behov i forhold til at
kunne støtte deres barn bedst muligt. På baggrund
af denne viden organiserer I forældresamarbejdet i
forældregruppen som helhed, i mindre grupper ved
behov og i det individuelle samarbejde om det
enkelte barn.
• At I formidler tema, læringsmål og indhold i de
pædagogiske forløb til forældrene og planlægger
små konkrete tiltag for, hvordan I kan inddrage
forældrene i de pædagogiske aktiviteter med
børnene, som det fælles tredje for dialogen.
• At I inddrager forældrene i barnets og
børnegruppens udbytte af de pædagogiske forløb,
og hvordan børnene udvikler sig set i forhold til de
læringsmål, I arbejder med.
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4. UDVIKLING AF PRAKSIS I DAGTILBUDDET – TRIN FOR TRIN
INTRODUKTION

I dette kapitel kan du læse om, hvordan I trin for trin arbejder
med at tilrettelægge det pædagogiske arbejde og udvikle jeres
praksis sådan, at de fem grundsten i indsatsen omsættes i
hverdagen i dagtilbuddet.

Pædagogisk forløb omkring et tema i fem uger

I perioden september 2017 til juni 2018 er der samlet set seks
pædagogiske forløb – hver af fem ugers varighed. Når de
ældste børn overgår til SFO eller skole, vil lærere og SFOpædagoger fortsætte med at tilrettelægge minimum to
pædagogiske forløb i SFO og /eller skoleregi for at skabe et
tværgående læringsspor i børnenes overgang mellem dagtilbud
og skole.
I hvert af de pædagogiske forløb arbejder I inden for en
didaktisk ramme i fire trin. De fire sammenhængende trin er
illustreret med figuren til højre.
På de næste sider kan du læse om hvert trin og hvilke
redskaber, der støtter jeres arbejde og de didaktiske
refleksioner over jeres læringsmiljøere og ikke mindst
børnenes trivsel, udvikling og læring.
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4. UDVIKLING AF PRAKSIS I DAGTILBUDDET – TRIN FOR TRIN
TRIN 1: FORBEREDELSE AF PÆDAGOGISKE FORLØB

Det første trin i det pædagogiske forløb består i, at I forbereder
jer. Det gør I ved at kortlægge og analysere børnegruppens og
de enkelte børns udgangspunkt. Her kan I trække på jeres
viden om barnet generelt og derudover anvende et
understøttende redskab (kompetenceudviklings-skema) til at
sætte fokus på netop barnets sproglige, sociale og eksekutive
kompetencer.
Derudover består den forberedende dialog i, at I drøfter jeres
læringsmiljøer (små grupper, fælles tid og rutiner) med fokus
på, hvordan I skaber muligheder for deltagelse og dermed
læring for alle børn, med særligt fokus på udsatte børns
deltagelsesmuligheder.
Hvilke understøttende redskaber skal I bruge?
• Kompetenceudviklingsskema, som udfyldes for det enkelte
barn hver 5. uger inden planlægningen af næste forløb. Her
er fokus på læringsmålene for det foregående forløb.
• For børn, hvor én eller begge forælder taler et andet
modersmål end dansk, besvares også et skema om barnets
sprogtilegnelse efter hvert forløb (indtil barnet mestrer tegn
på sprogtilegnelse de første tre faser) for at kunne følge og
reflektere over barnets behov for støtte næste forløb.
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TRIN 2: PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE FORLØB

Med afsæt i refleksionerne over børnenes forudsætninger og
udvikling i trin 1, planlægger I det pædagogiske forløb på
stuen/gruppen. I trin 2. I planlægger ét fem ugers forløb ad
gangen, og når I planlægger et nyt forløb, vil det også være
med blik for den læring i fik ud af fælles evaluering af det
foregående forløb.
Der er et planlægningsskema for hvert forløb. Det er et
redskab, som understøtter jer i at formulere og tydeliggøre
indhold , aktiviteter og pædagogiske intentioner ud fra de
læringsområder og -mål, som er i fokus i indsatsen.
For hvert fem ugers forløb vælger I også et tema, som I ønsker
skal være omdrejningspunktet for forløbets indhold. I kan
vælge temaer ud fra, hvad der optager børnegruppen, det
pædagogiske personales kompetencer og særlige interesser
eller ud fra andre kriterier.
I et fem ugers forløb arbejder I med at styrke læringsområder
og læringsmål i både de planlagte aktiviteter i mindre grupper
( seks børn), i den fælles tid med større børnegrupper og i de
daglige rutiner og hverdagssituationer ( som fx garderobetid,
frokost, bringe – og hente mv.)

Det er vigtigt, at I tilrettelægger hverdagen i dagtilbuddet på
en måde, som muliggør, at I arbejder med børnene i små
grupper med mulighed for fordybelse to gange ugentligt i hver
af forløbets uger.
I skal imidlertid ikke arbejde i smågrupper den sidste af de fem
uger, hvor I i stedet fokuserer på at evaluere forløbet og
planlægge det næste forløb. Der er dog stadig fokus på at
understøtte målene i ´den fælles tid´ og i ´rutinerne´.
De små gruppers størrelse kan variere, afhængig af den
enkelte børnegruppes forudsætninger og behov. Det vil være
ca. 4-6 børn i hver gruppe, hvor tanken altså er at skabe rum
og mulighed for fordybelse og nærvær i interaktionerne.
Ud over smågrupperne arbejde r I, som nævnt, også målrettet
med læringsområder og -mål i den fælles, planlagte tid (fx
samling, fælles legetid inde eller ude) to gange ugentligt med
alle børnene.
Hvilke understøttende redskaber skal I bruge?
• Planlægningsredskabet.
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4. UDVIKLING AF PRAKSIS I DAGTILBUDDET – TRIN FOR TRIN
TRIN 3: AKTIVITETER OG INTERAKTIONER MED BØRNENE

Når I gennemfører forløbene over fem uger, anvender I de
pædagogiske strategier i interaktionen med børnene, og
samtidig understøtter de læringsområder, som er i fokus i
indsatsen.
I arbejder med jeres planlagte aktiviteter i små grupper to
gange ugentligt og aktiviteter/fokus i fælles tid med større
børnegrupper to gange ugentligt, ligesom I løbende har
opmærksomheden rettet mod børnenes læring i kraft af det
fælles fokus, I har valgt for udvalgte rutiner i hverdagen.

Hvilke understøttende redskaber anvender I i trin 4?
• Strategier til at støtte sproglige, eksekutive og sociale
kompetencer
• Strategier til at vurdere og støtte nyankomnes og
tosprogedes sprogtilegnelse
• Ugentlig refleksionsnote for stuen/gruppen

For at understøtte løbende refleksion over - og justering af
jeres praksis og de planlagte aktiviteter udfylder I ved
slutningen af hver uge en kort refleksionsnote. Den handler
om, i hvilket omfang børnene har deltaget og jeres egen
praksis.
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4. UDVIKLING AF PRAKSIS I DAGTILBUDDET – TRIN FOR TRIN
TRIN 4: EVALUERING AF PÆDAGOGISKE FORLØB

Det fjerde og sidste trin i hvert forløb har til formål at
reflektere over børnenes udbytte af forløbet samt evaluere
jeres egen praksis og hvordan i har arbejdet med jeres
læringsmiljøer. Formålet er dels at sikre viden om børnenes
udvikling og læring og deres nærmeste udviklingszone, dels
styrke jeres egen faglige udvikling og pædagogiske praksis.
Opfølgning på børnenes udvikling
Efter hvert pædagogiske forløb, dvs. hver 5.uge, følger I op på
børnenes udvikling for hvert af læringsmålene. Det sker med
afsæt i kompetenceudviklingsskemaet, som I også anvender i
det forberedende arbejde ( trin 2) til at drøfte børnenes
forudsætninger og behov.
Refleksion over egen pædagogisk praksis
Efter hvert fem ugers forløb er det et vigtigt trin i de
didaktiske overvejelser, at I evaluerer jeres tilrettelæggelse af
læringsmiljøerne herunder hvordan og i hvilket omfang I
anvender strategierne i interaktionen med børnene.
For det første reflekterer I over det gennemførte forløb og
drøfter, hvad I er lykkedes med i perioden, og årsagerne til at I
er lykkedes. Hvad har haft betydning for børnenes deltagelse
og udbytte?

Derudover vil det være en fordel at reflektere over, hvilke
udfordringer I er stødt på, og hvordan I evt. har forsøgt at
overkomme udfordringerne, eller hvordan I vil arbejde videre
med det.
For det andet reflekterer I over, hvilke justeringer, tilpasninger
og udvikling af jeres pædagogiske indsats der er behov for
fremadrettet for at støtte og vejlede børnenes deltagelse med
fokus på læringsmålene.
Hvilke understøttende redskaber anvender I?
• De ugentlige refleksionsnoter med jeres refleksioner over
børnenes deltagelse og jeres egen praksis.
• Kompetenceudviklingsskemaer for børnene. Udvalgte eller
alle kompetenceudviklingsskemaer vil være indspil til jeres
refleksioner over børnegruppens deltagelse, kompetencer og
udvikling
• Mødeguide til evalueringsmødet. Mødeguiden kan hjælpe til
at strukturere det fælles evalueringsmøde og bygge bro til
planlægningen af næste forløb, som I kan vælge at lave på
samme møde
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG FRA DAGTILBUD TIL SKOLE
INTRODUKTION
I projekt Styrket overgang til skole for børn i dagtilbud er
indsatsen for at styrke børnenes skolestart todelt. For det
første arbejder dagtilbuddene med målerettede pædagogiske
forløb, som sigter mod at styrke børnenes kompetencer og
skoleforudsætninger. For det andet arbejder personale i skole
og dagtilbud med en organisatorisk model for samarbejdet om
overgangen, der skal styrker sammenhængen mellem
dagtilbud og skole. Samarbejdsmodellen er derfor rettet mod
de 5-6-årige skolestartende børn i dagtilbuddet.
Sammenhængen mellem de to dele af indsatsen sikres dels
ved, at arbejdsmetoden i de pædagogiske forløb er den samme
i dagtilbud og i børnenes første tid i SFO/skole. Dels at
samarbejdsmodellen skaber en struktur for at organisere det
samarbejde på tværs af dagtilbud og SFO/skole om
overgangen.
Mange dagtilbud og skoler samarbejder allerede i dag om
overgangspædagogiske og skoleforberedende aktiviteter
for de ældste børn i dagstilbuddet. Samarbejdet er ofte baseret
på relationer mellem enkelte medarbejdere i dagtilbud, skole
og SFO og er nogle gange i mindre grad forankret i dagtilbud
og skole som organisationer. Udfordringen kan samtidig være
at sikre, at overgangs-pædagogiske aktiviteter ikke sker
løsrevet ‘i hvert sit system’, men løses sammen ud fra en
fælles forståelse af og tydelige mål for overgangen.
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
HVORFOR ET OVERGANGSPÆDAGOGISK PERSPEKTIV?

Overgange kan forstås som specifikke perioder eller
vendepunkter i den enkeltes livsforløb, som er koblet til nye
aktiviteter, roller, status og relationer. Dermed er overgange
også forbundet med nye sociokulturelle rammer og forståelser.
Barnets evne til at indgå i dynamiske miljøer påvirker
direkte dets identitetsfølelse og position i fællesskabet. Denne
proces sker i et samspil mellem barnet og omgivelserne (Vogler
et al, 2008).

For at understøtte barnets muligheder for at deltage og udvikle
sig i overgangen er det derfor vigtigt, at de fagprofessionelle
omkring barnet sørger for at skabe sammenhæng. På den
måde kan skiftet fra børnehave til skole ske så glidende som
muligt. Når det, der sker i skolen, er en forlængelse af det,
børnene kender fra børnehaven, bidrager det til, at børnene
føler sig tilpasse i overgangen – både socialt og fagligt
(Broström, 2002).

Overgangen fra børnehave til skole er hverken en simpel eller
afgrænset proces i barnets liv. Overgangen er heller ikke
noget, der sker i et lineært forløb fra punkt a til punkt b.
Overgangen er en kompleks proces, der medfører både
udfordringer og muligheder for barnets læring og udvikling
(Larsen, 2014). For nogle børn kan overgange medføre
relationel stress for barnet, fordi dets tilhørsforhold bliver sat
på prøve (Ackesjö, 2014).
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
HVAD SKAL EN SAMARBEJDSMODEL BIDRAGE TIL?

Formålet med samarbejdsmodellen i overgangen er at skabe
rammer for et såkaldt samskabende samarbejde. I det
samskabende samarbejde udvikler de fagprofessionelle i
dagtilbud, skole og SFO en fælles opgaveforståelse og tilgang i
arbejdet med overgangen. Det kommer til udtryk gennem
fælles metoder og ideer i arbejdet med børnene. Hermed kan
der skabes koblingspunkter mellem konteksterne, og børnene
oplever sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole.

Koblingspunkter
Barnets og børnegruppens forudsætninger for fortsat
at lære og udvikle sig positivt i skolen er tæt
forbundet med kvaliteten af personalets samarbejde.
Det betyder, at desto større kvalitet i samarbejdet
om overgangen, jo større bliver barnets lyst og evne
til at tage del i og udvikle sig i ‘det nye’.

Samarbejdsmodellen indeholder ikke et bestemt pædagogisk
indhold. Samarbejdsmodellen giver derimod en ramme og
nogle praktiske greb til, hvordan ledelse og personale i
dagtilbud, skole og SFO kan arbejde systematisk med at skabe
understøttende strukturelle og pædagogiske koblingspunkter i
barnets overgang.
Det betyder også, at I inden for modellens ramme og i tæt
tilknytning til aktiviteterne i de pædagogiske forløb i
dagtilbuddet selv udvikler aktiviteternes indhold med øje for
børnenes interesser, erfaringer og forudsætninger.
Samarbejdsmodellen bygger på eksisterende erfaringer,
empiriske undersøgelser og teori (Ackesjö, 2014; Nielsen,
2006; Broström, 2015; Mehlbye et al., 2015; Larsen, 2014).

Udgangspunktet er derfor, at læring i overgangen
sker der, hvor det lykkes de fagprofessionelle at
krydse grænserne og skabe koblingspunkter mellem
konteksterne. Koblingspunkterne er altså centrale for
barnets læreprocesser, og der hvor I kan udvikle ny
fælles praksis.
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
HVAD SKAL EN SAMARBEJDSMODEL BIDRAGE TIL?

Samarbejdsmodellen skal i sidste ende bidrage til at indfri
børnenes potentiale for at trives, udvikle sig og lære i
overgangen og dermed sikre en god skolestart. For at lykkes
med dette er der en række forudsætninger, der skal indfries.
Det gælder en række resultater og mål for de involverede børn,
deres forældre og de fagprofessionelle, der er omkring børnene
i overgangen.
Figuren nedenfor viser tankesættet bag modellen og
forventede sammengænge mellem forskellige elementer og det
ønskede udbytte og mål for børn, forældre og
fagprofessionelle.

Samarbejdsmodellen for overgangen mellem
dagtilbud, skole og SFO giver en ramme for:
•

Hvordan samarbejdet kan forankres organisatorisk med
en fælles systematik i arbejdsgangene.

•

Hvordan og hvornår, der konkret kan samarbejdes
målrettet om at skabe koblingspunkter mellem barnets
kontekst i dagtilbud, skole og SFO.

•

Hvordan der kan skabes helhed og sammenhæng
mellem understøttelse af barnets kompetencer og
udvikling i hhv. dagtilbud, skole og SFO.
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
HVAD SKAL EN SAMARBEJDSMODEL BIDRAGE TIL?

Målene for samarbejdsmodellen er, at:
Børnene:

Forældrene

• Oplever at høre til
Barnets følelse af at høre til i overgangen til skole er en
afgørende faktor for et succesfuldt skoleforløb. Følelsen af at
høre til sker i mødet med andre børn og voksne samt de
krav, der stilles til barnet. At høre til er altså koblet til
barnets oplevelse af at kunne finde sig til rette i det nye og
at høre sammen med andre i et socialt og fagligt fællesskab
(Goodenow, 1993).

• Er bevidste om egen rolle og betydning for den gode
overgang for barnet
Forældrene har som ’partnere’ i samarbejdet med
dagtilbuddet en afgørende rolle i at bidrage til barnets
følelse af at kunne mestre overgangen. Det gælder uanset
forældrenes forudsætninger og egne skoleerfaringer.
Forældre skal derfor i en ligeværdig dialog motiveres til at
støtte barnet i overgangen til skole og ikke mindst klædes
på til, hvordan de konkret og med små greb kan hjælpe
barnet.

• Oplever at kunne indgå kompetent i skolen
Det er også væsentligt, at barnet opnår en følelse eller
fornemmelse af, at det mestrer nødvendige sociale og
faglige kompetencer, når det træder ind i skolen. Det gælder
uanset barnets forudsætninger og erfaringer. Derfor skal der
arbejdes bevidst med, at barnet oplever forberedelserne til
skolen som noget positivt. Processen, hvor barnet kommer
til at opleve sig kompetent i mødet med skolen, foregribes i
dagtilbuddet og understøttes fortsat efter overgangen til
skole og SFO (Larsen, 2014).
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
HVAD SKAL EN SAMARBEJDSMODEL BIDRAGE TIL?

Målene for samarbejdsmodellen er, at:
Fagprofessionelle i dagtilbud, skole og SFO
• Skaber en fælles læringsforståelse
Barnets mulighed for at kunne overføre viden og
kompetencer fra dagtilbud til skole og SFO understøttes,
hvis der udvikles en fælles forståelse af læring hos de
fagprofessionelle. En fælles læringsforståelse er også central
for, at skolen reelt kan fortsætte, hvor dagtilbuddet slipper,
så skolen og SFO’en kan bygge videre på de kompetencer og
erfaringer, som børnene kommer med. Den fælles
læringsforståelse kan tage afsæt i læreplaner i dagtilbuddet,
samt Fælles Mål i børnehaveklasse og i 1. klasse.
• Sikrer en sammenhængende overgang for barnet og
børnegruppen
Dagtilbud, skole og SFO samarbejder om at sikre både faglig
og social sammenhæng for børnene i overgangen. Faglig
sammenhæng sikres gennem fælles læringsspor, hvor der
arbejdes med et fælles tema og indhold i dagtilbuddet, som
fortsættes i skolen.

• På den måde arbejder børnene videre med noget, de
allerede ved noget om. Social sammenhæng i overgangen
sikres ved at understøtte det enkelte barns
deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber, og at de oplever
at høre til i det nye fællesskab.
• Arbejder aktivt med alle faser i overgangen
Arbejdet med en styrket overgang til skole skal foregå både
før, under og efter barnets overgang. I forberedelsesfasen i
året inden skolestart arbejdes med at skabe realistiske og
positive forventninger til skolestart samt at styrke relevante
kompetencer hos barnet. I separationsfasen op mod
sommeren sættes fokus på at tage afsked og accept af et
muligt kommende afsavn til børnehaven. I integrationsfasen
efter skolestart skabes der genkendelige elementer og
aktiviteter i børnehaveklassen og SFO for at integrere barnet
socialt og fagligt.
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
TANKESÆTTET: TILGANG TIL SAMARBEJDET MED OVERGANGEN

‘Samarbejdsmodellen bygger på en faseopdelt tilgang, hvor
dagtilbud, skole og SFO samarbejder aktivt om
læringsmæssige og sociale koblingspunkter mellem børnenes
hverdag i dagtilbuddet og den nye hverdag i skolen (Larsen,
2014; Fabian and Dunlop, 2002; Bronfenbrenner, 1981;
Cowan, 1991):

• Forberedelsesfasen handler om barnets forberedelse til
det nye og den foregribende socialisering. Her tilegner
barnet sig værdier, normer og færdigheder, som tilhører en
gruppe, det endnu ikke er en del af (skolen), men som det
forventer at indtræde i.
• Separationsfasen handler om selve overgangen, hvor
barnet løsnes fra tidligere relationer og sammenhænge og
træder ind i de nye omgivelser. Her gør barnet sig tanker og
overvejelser om, hvordan det vil blive at sige farvel til gode
venner og voksne.

Forberedelse

Separation

Integration

• Integrationsfasen er tiden efter selve overgangen, hvor
barnet skal etablere sig i sit nye miljø. Her har barnet behov
for hurtigt at danne sig en fornemmelse af, hvordan man
opfører sig i den nye kontekst, og hvad der forventes af en.
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
FIRE GRUNDSTEN

Samarbejdsmodellen bygger på fire grundsten, som er centrale
i forhold til at arbejde med målsætningerne for modellen.
De fire grundsten, som udgør kernen i samarbejdsmodellen,
er:
1. Social sammenhæng med fokus på barnets deltagelse i
børnefællesskabet
1. Etablering af fælles og sammenhængende læringsspor
2. Gensidigt fagligt kendskab og udveksling af viden om
hinandens praksis
3. Gensidigt, målrettet og differentieret samarbejde med
forældre

De fire grundsten foldes ud en ad gangen på de næste sider.
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
FIRE GRUNDSTEN
1. Social sammenhæng
Det er vigtigt at arbejde målrettet med at sikre social
sammenhæng for børnene i overgangen. Det handler for det
første om at skabe relationer mellem børn på tværs af miljøer i
skole og dagtilbud. For det andet handler det om at hjælpe
børnene til at deltage og opleve sig som en del af
børnefællesskabet i den nye kontekst i skolen.
Det er vigtigt både at have fokus på skolen som noget nyt og
spændende og på at markere afslutningen af børnehaven ved
at sætte ord på og anerkende det afsavn til kammerater og
rammerne i børnehaven, som børnene ofte vil opleve.
Det kan være ved at italesætte, tegne eller på anden vis
dokumentere børnenes bekymringer, utryghed og
forventninger forud for overgangen. Efter overgangen kan det
være, at skole og SFO arbejder målrettet med at understøtte
alle børns deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet i skolen.

I kan anvende overgangsfigurer som en konkret
metode til at udvikle en fælles social kultur og til at
sætte ord på børnenes oplevelser af skolestarten. En
overgangsfigur er en figur, der repræsenterer
børnenes oplevelser, tanker og erfaringer.
Overgangsfiguren kan have form af fx en bamse, en
trold, en hund, en kanin eller noget helt andet, der
appellerer til børnene. Formålet med figuren er at
fungere som medierende objekt mellem
forventninger og realitet, idet figuren kan ”opleve”
de ting, som børnene oplever (Larsen, 2014).
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
FIRE GRUNDSTEN
1. Social sammenhæng
Et særligt opmærksomhedspunkt vedrører børn i udsatte
positioner, hvor der allerede er/eller vurderes at være behov
for at inddrage specialiserede faggrupper i en mere målrettet,
individuel indsats. I disse tilfælde skal det tværprofessionelle
samarbejde om overgangen til skole omfatte en bredere
deltagerkreds, der afspejler det konkrete støttebehov. Heri
ligger bl.a. koordination med fx sagsbehandler, PPR eller andre
relevante fagprofessionelle.
I forhold til børn i udsatte positioner kan det være relevant at
arbejde med en rotationsordning for pædagoger, der følger
barnet gennem overgangen. Det kan fx være SFO-pædagoger,
der arbejder i dagtilbuddet i foråret forud for overgangen. På
den måde kan SFO-pædagogen lære de pågældende børn at
kende og danne en relation til børnene. Det kan understøtte
dels en tryg overgang for barnet, dels overlevering af viden om
barnets forudsætninger og behov mellem de fagprofessionelle.

Hvad betyder det for praksis?
• At I drøfter og deler viden om, hvilke relationer
børn indgår i, og hvordan de kan understøttes i de
sociale relationer.

• At der tilrettelægges fælles aktiviteter for
skolestartende børn i dagtilbud og elever i 0.
klasse.
• SFO-pædagoger besøger børnehaver med jævne
mellemrum – særligt fokus på relationsdannelse til
børn i udsatte positioner.
• Anvendelse af overgangsfigurer til at etablere en
fælles social kultur omkring overgangen.
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG FRA DAGTILBUD TIL SKOLE
FIRE GRUNDSTEN
2. Fælles og sammenhængende læringsspor

Et læringsspor er noget, barnet er optaget af, som det
har lært sig eller er på vej til at lære, og som er relevant
og brugbart i forhold til de krav og udfordringer, barnet
møder i det nye (skolen) (Larsen, 2014).

Fælles læringsspor understøttes gennem pædagogiske forløb
med et fælles indholdstema, der fastlægges lokalt, samt
progressive læringsmål for barnet. I samarbejdet opstilles
læringsmål, og den ønskede progression klarlægges. Det sker
ved at finde svar på, hvordan læringsmål og kompetencer kan
understøttes først i dagtilbud, senere i SFO og 0. klasse.

Med fælles og sammenhængende læringsspor er det hensigten,
at samarbejdet mellem dagtilbud, skole og SFO ikke blot
omhandler enkeltstående og afgrænsede begivenheder som
gensidige besøg, overleveringssamtale eller fælles
forældremøder. Derimod udvides samarbejdet til også at være
et samarbejde om at skabe læringsspor for børnene mellem
børnehave og skole.

Hvad betyder det for praksis?
• De fagprofessionelle skal sikre et fælles overblik over
den skolestartende børnegruppes (og forældres)
forudsætninger og behov for støtte.
• Fælles mål for den skolestartende børnegruppe med
afsæt i kompetenceområder.
• Fælles læringsspor og koblingspunkter i de planlagte
aktiviteter.
• Fælles mål for udvikling af egen praksis og
samarbejde.
• Pædagogisk forløb med fælles tema samt læringsområder i overgangen.
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
FIRE GRUNDSTEN
3. Udveksling af viden om hinandens praksis
Udvikling af en fælles forståelse af læring i en
overgangspædagogisk sammenhæng er en vigtig forudsætning
for at kunne lykkes med at skabe både faglig og social
sammenhæng i overgangen for børnene.
Det betyder konkret, at der arbejdes med at sætte ord på
læring samt eksemplificere, hvordan børnenes læring og
udvikling kommer til udtryk i hhv. en dagtilbudskonktekst og
en skolekontekst.
Det betyder også, at der skal ske en gensidig udveksling af
viden om hinandens praksis på tværes af dagtilbud, skole og
SFO sådan, at I opnår et fagligt kendskab på tværs af
Hvad betyder det for praksis?
• Udvikling af fælles læringsforståelse med
udgangspunkt i projektets kompetenceområder
• Professionelle i dagtilbud og 0.klasse/SFO
besøger og observerer hinandens praksis
• Fælles planlægning og løbende involvering i
hinandens planlægning – gennem
planlægningsværtøjet
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5. SAMARBEJDSMODEL FOR OVERGANG TIL SKOLE
FIRE GRUNDSTEN
4. Gensidigt, målrettet og differentieret samarbejde med
forældre
Forældresamarbejde som led i overgangen skal hænge tæt
sammen med og bygge videre på model for
forældresamarbejde i den pædagogiske indsats i dagtilbuddet.

Hvad betyder det for praksis?
• At I giver forældrene viden om vigtigheden af
deres støtte i barnets overgang
• At I giver forældrene kendskab til, hvad skolen
indebærer, og i adresserer forældres
bekymringer og behov

Forældrenes fokus på og involvering i barnets udvikling og
læring i dagtilbud og skole har afgørende betydning for,
hvordan barnet klarer sig. Forældre har forskellige
forudsætninger for at kunne understøtte deres barns udvikling
og deltagelse i dagtilbud og skole. Derfor er det vigtigt at
arbejde ud fra en forståelse af et differentieret
forældresamarbejde. På den måde tager tilrettelæggelse af
forældresamarbejdet afsæt i de enkelte forældre – og
forældregruppers – forudsætninger og behov.

• At I guider forældrene i, hvordan de konkret kan
støtte deres barn
• At I laver fælles aftaler om, hvordan både
dagtilbud og forældre kan støtte barnet på
udvalgte kompetenceområder

• At I involverer forældrene i konkrete
overgangspædagogiske aktiviteter i form af fx
hjemmebesøg eller forældrenetværk
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
INTRODUKTION

Samarbejdsmodellen er struktureret i fem
sammenhængende faser, der forløber fra september til
oktober året efter:
I hver fase indgår nogle aktiviteter og tiltag i samarbejdet. Til
flere af aktiviteterne er der udviklet redskaber, som er tænkt
som en støtte i jeres samarbejde.
Indholdet i fasernes aktiviteter fastsætter I selv, så det får det
lokale præg, som er meningsfuldt for jer, og som sikrer, at
samarbejdet tager udgangspunkt i den konkrete børnegruppes
forudsætninger og erfaringer.
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 1: OPSTART OG FÆLLES KORTLÆGNING
.
I den første fase lægger I selve fundamentet for det videre
arbejde med at planlægge og tilrettelægge overgangspædagogiske aktiviteter. Det sker ved, at I opnår tættere
indsigt i hinandens praksis og etablerer en fælles
opgaveforståelse og en fælles læringsforståelse i forhold til
overgangen. Dette er en af forudsætningerne for at udvikle et
samskabende samarbejde, hvor ideer og metoder udvikles
sammen
Ledelsens rolle i denne fase er afgørende i forhold til at
facilitere dialogen på møderne. Ledelsen fungerer også som
sparringspartner i forhold til at italesætte kvalitet i gensidige
læringsmiljøer. Figuren til højre viser de understøttende
redskaber og aktiviteter i denne fase.
Arbejdsprocessen: Hvad gør I?
1. Individuelle forældredialoger i dagtilbuddet
Disse dialoger er allerede en del af den pædagogiske indsats i
dagtilbuddet i projektet. I anlægger en undersøgende og
nysgerrig tilgang til forældrenes behov i forhold til at støtte
børnenes udvikling og læring. I forhold til de 5-6-årige børn
suppleres forældredialogen med et fokus på den kommende
skolestart.

Dialogramme og
Kompetenceskema

• Barnets udvikling
• forældresbehov
for støtte

Dialogskema
Observation af
praksis
• Observationerog
deltagelse

Individuelle
forældredialoger

• Fælles læringsog
opgaveforståelse

Udviklingsmøde

Guide til observation

2. Observation af hinandens praksis
I gennemfører gensidige besøg af en dags varighed med det
formål at komme tættere på hinandens praksis. Samtidig er
det en mulighed for, at indskolingspersonalet kan observere
børnegruppen af skolestartere i børnenes ’eget’ læringsmiljø i
dagtilbuddet – ligesom det pædagogiske personale i
dagtilbuddet får mulighed for at blive klogere på det
læringsmiljø, børnene senere skal være en del af i skolen.
Formålet er, at I får indsigt i hinandens praksis som afsæt for
at drøfte læringsmiljøer i hhv. dagtilbud og indskolingen.
Ambitionen er derfor, at I besøger alle institutioner i området
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 1: OPSTART OG FÆLLES KORTLÆGNING

Arbejdsprocessen: Hvad gør I?

Hvilke understøttende redskaber skal I bruge?

3. Fælles opstarts- og kortlægningsmøde
Et møde, der består af to dele:
Mødets første del, hvor I samler op på erfaringer fra
observationer og gensidige besøg for at kortlægge
læringsmiljø, børnegruppens erfaringer og forudsætninger.
Vejledende spørgsmål, I kan drøfte på denne del af mødet,
kunne være: Hvad undrer os? Hvad ser vi af ligheder og
forskelle i vores læringsmiljøer, og de måder børnene støttes
på? Hvad kendetegner børnegruppen, som skal starte i skole?
Hvad bemærker vi? Hvilke erfaringer har børnegruppen? Hvilke
ressourcer og udfordringer skal vi tage højde for i
børnegruppen i de overgangspædagogiske aktiviteter? Hvilke
relevante læringsspor får vi øje på?

• Dialogramme og kompetenceskema, der anvendes til den
første dialog med forældre, hvor fokus er på at afdække
forældrenes forudsætninger og behov for at understøtte
deres barns udvikling og læring.
• Guide til observation, der anvendes under de gensidige
besøg, hvor I observerer hinandens praksis, med fokus på
læringsområder og mål, personalets pædagogiske strategier
og metoder samt personalets egne fokuspunkter.
• Mødeguide, som sætter rammen for en fælles drøftelse af
lærings- og opgaveforståelse af overgangen fra dagtilbud til
skole.

Mødets anden del er tænkt til at have en bredere
medarbejderdeltagelse, hvor I drøfter et fælles læringssyn og
fælles opgaveforståelse på tværs af dagtilbud, skole og SFO.
Det drøftes endvidere, hvilke fokuspunkter der er for
udviklingen af et samskabende samarbejde det kommende år.
Dialogredskabet ”Fælles om en god skolestart” understøtter
denne del af mødets indhold og proces.
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 2: FÆLLES PLANLÆGNING

For at lykkes med at skabe social og faglig sammenhæng for
børnene i overgangen er det afgørende, at I planlægger og
tydeliggør den pædagogiske intention med aktiviteterne i
overgangen. Det er også vigtigt, at I ekspliciterer, hvordan
læringsmiljøerne skal tilrettelægges, så alle børn får den
nødvendige støtte. På baggrund af fase 1, hvor I har skabt en
fælles viden om læringsmiljøer og et fælles billede af
børnegruppens behov og ressourcer, har I lagt et solidt
fundament for en fælles planlægning af de forberedende
overgangspædagogiske aktiviteter og selve overgangen til
skole og SFO.
Det er vigtigt, at planlægningen sker i et forpligtende
samarbejde, hvor opgaven løses sammen og ikke kun hver for
sig – uanset at børnegruppen rent fysisk fortsat befinder sig i
dagtilbuddet. I planlægningsfasen defineres målene for
børnenes overgangspædagogiske aktiviteter, hvorefter I
arbejder med at indkredse de konkrete koblingspunkter og
læringsspor, der skal danne afsæt for børnenes læreprocesser
og forbinde dagtilbuddets og skolens kontekster.

Dialogredskab

Panlægningsværktøj
Fælles dialog med
forældre

• Læringsmål for
børnene
• Indkredse
koblingspunkter
og læringsspor

Planlægningsmøde

•Overgangspædagogiske aktiviteter
•Realistiske
forventninger
•Forældres
betydning

Arbejdsprocessen: Hvad gør I?
1. Fælles planlægningsmøde
Et møde med deltagelse af dagtilbud, skole og SFO, hvor der
planlægges forberedende overgangspædagogiske aktiviteter.
Mødet kan med fordel tage udgangspunkt i planlægningsredskabet. Endvidere skal I vælge et fælles tema for
overgangen, der skal arbejdes med i det sidste pædagogiske
forløb i dagtilbud, det første pædagogiske forløb i SFO (for
kommuner med tidlig SFO) og de to pædagogiske forløb, der
gennemføres efter, børnene er startet i 0. klasse. Der tales
indledende om, hvordan der skal arbejdes med temaet, og det
aftales at mødes om fælles planlægning af temaet i foråret.
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 2: FÆLLES PLANLÆGNING

2. Fælles forældredialogmøde med forældre
Inden indskrivningen afholdes fælles eller opdelte
forældremøder, hvor dagtilbud, skole og SFO i fællesskab
præsenterer overgangen til skole og formålet med de
overgangspædagogiske aktiviteter samt sætte forældrene ind i
tankesættet. Mødet kan også bruges som en central profilering
af skolen, hvor forældrene får et tæt indblik i forløbet og
faglige overvejelser. Efter skoleindskrivningen kan der afholdes
gruppeopdelte dialoger med forældrene, hvor indholdet er
mere målrettet i forhold til at skabe realistiske, tidssvarende og
positive forestillinger om og forventninger til skolestart.
Herigennem kan I ruste forældre til at varetage deres
betydningsfulde rolle gennem dialoger, som er tilpasset behov
hos gruppens børn og forældre. Der kan derudover være behov
for individuelle dialoger med udvalgte forældre, fx et
hjemmebesøg alt afhængig af lokale muligheder.

Hvilke understøttende redskaber skal I bruge?
• Planlægningsværktøjet, kan være en hjælp til jeres arbejde
med at:
o Udvikle og formulere mål for den skolestartende
børnegruppe og mål for jeres fagprofessionelle
samarbejde i overgangen.
o Udpege og udvikle konkrete koblingspunkter og
læringsspor (som dagtilbuddet kan arbejde med i
smågrupperne).
o Fassætte formål og indhold med besøgsaktiviteter,
og hvordan der følges op på aktiviteter i dagtilbuddet.
o Beslutte hvilke pædagogiske strategier I vil bringe i
spil for at understøtte målene.
o Planlægge hvordan I vil sikre en differentieret
inddragelse af forældre med fokus på børn i særligt
udsatte positioner.
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 3: FORBEREDENDE, OVERGANGSPÆDAGOGISKE AKTIVITETER

I denne fase gennemføres de planlagte forberedende
overgangspædagogiske aktiviteter. Aktiviteterne vil være lokalt
bestemt, men der lægges op til, at der arbejdes med
overgangsfigurer, gennemføres besøgsaktiviteter, at der sker
en løbende inddragelse af forældre, samt at SFO-personale
tænkes ind i en særlig rolle som ‘brobyggere’.
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 3: FORBEREDENDE OVERGANGSPÆDAGOGISKE AKTIVITETER

Arbejdsprocessen: Hvad gør I?
• Gensidige fælles (besøgs-)aktiviteter for børnene, både af
kortere og længere varighed. Formålet med de gensidige
fælles aktiviteter er blandt andet, at de skolestartende børn
skal opleve at høre til i skolen. Til det formål er det
betydningsfuldt og vigtigt for barnet at være med en hel dag
og tage del i skoledagens rutiner og aktiviteter (altså ikke
kun være gæst). Besøgene på skolen forudsætter en god
planlægning, hvor I fx tager højde for:
• Hvad er vigtig for børnene at se, mærke og opleve?
• Hvem skal præsentere dette for dem?
• Hvad skal de have gjort sig af forberedelser i
smågruppen i børnehaven, og hvad skal de have med
sig hjem?
For at kunne bearbejde besøgene efterfølgende er det en
god ide, at børnene har noget konkret at tage med sig
tilbage. Forberedelse og efterbehandling af besøgene er
således vigtige elementer i den læring, der skal finde sted,
og det er vigtigt, at der er formuleret en fælles ide og plan
med besøgene. På denne måde arbejdes der systematisk
videre med indtryk og erfaringer fra besøgene i skolen (sker
på planlægningsmødet).

• Besøg fra skolen – 0.klasse
Der gennemføres besøg i dagtilbuddet, hvor de nuværende
0. klasser kommer på et kortere besøg. Formålet er at
etablere relationer på tværs og evt. etablere makkerskaber
mellem børnene eller andre tiltag, som kan understøtte
social kontinuitet.
• SFO-personale som brobyggere
Med fokus på børn i udsatte positioner er det tanken, at
udvalgte SFO-pædagoger fungerer som brobygger mellem
dagtilbud og skole. Dette sker ved, at SFO-pædagogerne
deltager i dagtilbuddet og opbygger en relation til særligt
udsatte børn forud for overgangen.
• Afsked med børnehaven markeres gennem konkrete
aktiviteter og andre former for afsked og bearbejdning af det
kommende tab og savn af venner og voksne i dagtilbuddet.
• Løbende inddragelse af forældrene i de overgangspædagogiske aktiviteter
Forældrene informeres om og inddrages i de
overgangspædagogiske aktiviteter ud fra tænkningen om et
gensidigt, målrettet og differentieret samarbejde.
Inddragelsesformer fastlægges lokalt og med afsæt i
forældrenes og børnenes forudsætninger og behov.
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 3: FORBEREDENDE OVERGANGSPÆDAGOGISKE AKTIVITETER

Hvilke understøttende redskaber skal I bruge?
• Planlægningsværktøjet, som I har arbejdet med under fase
2, anvendes som aktivitetsplan for fase 3, hvor selve
gennemførelsen af de overgangspædagogiske aktiviteter
finder sted.
• Inspirationsmateriale til, hvordan I kan udvikle og arbejde
med en eller flere overgangsfigurer sammen med børnene i
overgangen.
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 4: OVERGANGEN

I overgangsfasen er fokus på at understøtte barnet i selve
overgangen fra dagtilbud til enten tidlig SFO eller skolestart.
Dette foregår dels fagligt, dels socialt.
For det første understøttes barnet (fagligt) i overgangen ved,
at der gennemføres pædagogiske forløb med afsæt i et fælles
tema. Det betyder, at det sidste pædagogiske forløb i
dagtilbuddet omhandler det fælles tema, ligesom de to eller tre
første forløb i skole og SFO omhandler dette tema. På den
måde sikres det, at der er genkendelighed for børnene i forhold
til det indholdsmæssige. Det centrale er også, at SFO/skole
fortsætter med at understøtte børnenes kompetencer, der hvor
børnehaven slipper.
For det andet understøttes barnet (socialt) i overgangen
gennem arbejdet med overgangsfigurer og
overgangsmarkører. Overgangsfigurer er et redskab til at
mediere og understøtte barnets oplevelser og følelser omkring
skolestart. Overgangsmarkører er en måde at tydeliggøre
skolens og SFO’ens kontekst for børnene ved at signalere:
”sådan gør vi her”. På den måde hjælpes børnene til at føle sig
tilpas, og de får konkrete handlemuligheder, der kan signalere
deres tilhørsforhold i det nye (Larsen, 2014).

Kompetenceudviklingsskema

•Overleveringssamtale
med forældre
•inddragelse af
specialiserede
fagpersoner

Overlevering af viden
om børnene

Fælles og
sammenhængende
læringsspor

•Fælles pædagogiske
forløb om tema
•Fælles læringsmål og
opfølgning på
børnenes progession
•Arbejde med
overgangsfigurer

Inspirationsmateriale
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 4: OVERGANGEN
Arbejdsprocessen: Hvad gør I?
• Gennemførelse af fælles pædagogiske forløb i selve
overgangen
I gennemfører fælles pædagogiske forløb, der går på tværs
af selve overgangen, med afsæt i læringsmål og
læringsområder.

Hvilke understøttende redskaber skal I bruge?
• Overleveringsskema til skole for hvert barn
• Inspirationsmateriale

• Overleveringssamtale med forældre, primær pædagog og
børnehaveklasseleder/SFO
Medarbejdere fra dagtilbud, skole og SFO mødes med
forældrene for at drøfte det enkelte barns forudsætninger og
behov forud for skolestart. Der tages afsæt i såvel det
fagprofessionelle personales vurdering af barnet samt
forældrenes oplevelse og vurdering af barnet og den viden,
som forældrene finder vigtig at levere videre til skolen.
Kompetenceudviklingsskemaet, som det pædagogiske
personale løbende anvender i indsatsen i dagtilbuddet, kan
danne afsæt for dialogen (læringsområder og mål).
Derudover anvendes et dialogredskab som ramme for
overleverringssamtalen og evt. et egentligt overgangsskema
til at notere i.
• Overgangsfigurer og overgangsmarkører
I arbejder med disse redskaber som en del af den
pædagogiske praksis efter overgangen til skole og SFO.
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6. SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 5: INTEGRATION, OPFØLGNING OG EVALUERING

I den sidste fase i årshjulet, parallelt med børnenes overgang,
støttes børnenes integration i skolen gennem
overgangsmarkører, ligesom der sker udvekslinger mellem
børnehaver og skole. Derudover er det vigtigt, at de personaler
fra dagtilbud og skole, som har samarbejdet om forløbet, følger
op og foretager en fælles evaluering.

Arbejdsprocessen: Hvad gør I?
1. Genbesøg i dagtilbud og øvrig udveksling med børnehaven
(fx skrive på den samme historie, sende breve, billeder, video):
Efter SFO/skolestart arrangeres besøg i børnenes tidligere
dagtilbud, hvor formålet er at besøge de venner og voksne,
børnene har sagt farvel til kort forinden. Besøgene har til
formål at afslutte og sige farvel til en vigtig periode i barnets
liv. Konkret kan børnene blive bedt om at tage en ting (låne en
ting) med fra børnehaven, eller de kan tage fotos af eller tegne
noget af det eller dem, de savner mest fra børnehaven. Måske
de også gerne vil lege nogle af de lege, de husker fra
børnehaven eller bare se, at alt er ok.

Besøgenes vigtigste formål er således at hjælpe børnene med
at afslutte og tage afsked. Udvekslingen kan være skriftlig eller
virtuel, ud over fysiske besøg, særligt hvis det ikke er muligt,
at alle børn besøger deres børnehave.
2. Evalueringsmøde
Deltagende medarbejdere fra dagtilbud, skole og SFO inkl.
ledere mødes for at gennemføre en mundtlig evaluering af
samarbejdet det forgangne år. Evalueringen bør have fokus på
medarbejdernes erfaringer og vurderinger med hensyn til både
børnenes og det pædagogiske personales udbytte af
samarbejdsmodellen.
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SAMARBEJDSMODELLEN – TRIN FOR TRIN
FASE 5: INTEGRATION, OPFØLGNING OG EVALUERING

Hvilke understøttende redskaber skal I bruge?
• Evalueringsredskab, der understøtter jeres refleksion og
opfølgning på erfaringer og oplevet udbytte af
samarbejdsmodellen med fokus på følgende:
• Børnenes deltagelse, oplevelser og erfaringer i
overgangspædagogiske aktiviteter.
• Børnenes udbytte og læring af det overgangs-pædagogiske
samarbejde og aktiviteter samt understøttelse af
kompetencer.
• Personalets udbytte og læring af samarbejdet.
• Læringspunkter og mål for det kommende år og arbejdet
med samarbejdsmodellen.
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UDDYBENDE OM STRATEGIER I INTERAKTIONEN
MED BØRNENE
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UDDYBENDE OM STRATEGIER I INTERAKTIONEN MED BØRNENE
STRATEGIER TIL AT STØTTE LÆRINGSOMRÅDER INDENFOR SPROG

Læringsstigen
Nedenfor kan du få et oveblik over strategierne. Der er et
eksempel for hvert af de tre sproglige læringsområder, men de
kan anvendes i forbindelse med alle læringsmål.

Ved gør-det-nemmere-strategien ’Hjælpes ad’ gør den
pædagogiske medarbejder og barnet noget sammen.

Eksempel på strategien 'Hjælpes ad‘:
(Læringsområdet skriftsprogskoncepter)

De tre gør-det-nemmere-strategier:
• Give svaret
• Hjælpes ad
• Begrænse valg
Ved gør-det-nemmere-strategien ’Give svaret’ giver den
pædagogiske medarbejder barnet svaret på et spørgsmål, før
det stilles eller genstilles.

Eksempel på strategien 'Give svaret':
(Læringsområdet ordforråd)

Pædagog: Anna, kan du fortælle mig, hvilket dyr det her er?
(Anna tøver)
Pædagog: Det er en giraf. Giraffer bor i Afrika.
Anna, hvad hedder det her dyr?
Anna:
En giraf

Pædagog: Anna, hvor skal vi begynde med at læse på den her side?
Anna:
Det ved jeg ikke
Pædagog: Skal vi prøve at sætte fingeren foroven, hvor vi skal starte?
Pædagog: Ja, nemlig lige der, hvor vi har fingeren. Skal vi prøve på
næste side også?
Ved den tredje gør-det-nemmere-strategi ’Begrænse valg’
kan den pædagogiske medarbejder give barnet to-tre
valgmuligheder, når et spørgsmål stilles eller genstilles.

Eksempel på strategien 'Begrænse valg‘:
(Læringsområdet lydig opmærksomhed)
Pædagog: Anna, ved du hvilken lyd ssslange begynder med?
(Anna tøver)
Starter slange med sss eller lll
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UDDYBENDE OM STRATEGIER I INTERAKTIONEN MED BØRNENE
STRATEGIER TIL AT STØTTE LÆRINGSOMRÅDER INDENFOR SPROG

De tre gør-det-sværere-strategier har til formål at udfordre
børn til at tænke og vise endnu mere, end de allerede gør i
en given aktivitet eller situation. Dette kan gøres ved at stille
mere abstrakte spørgsmål. Læringsstigens gør-det-sværerestrategier hjælper børn med at tænke og formulere sig mere
abstrakt og uden for den konkrete situation, som de er i
(dekontekstualisering).
De tre gør-det-sværere-strategier:
• Forudsige
• Generalisere
• Argumentere
Ved gør-det-sværere-strategien ’Forudsige’ beder den
pædagogiske medarbejder barnet om at beskrive, hvad der
kunne komme til at ske, eller om at prøve at forudsige,
hvordan en begivenhed eller historie ender. At kunne forudsige
er et væsentligt aspekt i læseudviklingen, fordi læsningen ofte
involverer, at man skal forudsige det næste, der vil ske, mens
man læser.

Eksempel på strategien 'Forudsige':
(Læringsområdet lydig opmærksomhed)
Pædagog: Ja, det er rigtigt, at slange begynder med sss.
Noah, hvordan tror du, ssslange ville lyde, hvis vi tog
sss-lyden væk?
Ville det mon lyde ligesådan?
Den pædagogiske medarbejder kan følge op på det, barnet siger ved
at stille spørgsmål
Ved den anden gør-det-sværere-strategi ’Generalisere’ skal
barnet overføre aktivitetens indhold til en anden kontekst. Når
pædagogen bruger generaliserings-strategien, besvarer barnet
et åbent spørgsmål uden direkte støtte fra den pædagogiske
medarbejder.

Eksempel på strategien 'Generalisere':
(Læringsområdet lydig opmærksomhed)
Pædagog: Kan du komme i tanke om andre navne, der begynder med fff?
Noah:
Ja, det gør 'far'
Også her kan pædagogen følge op med spørgsmål
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Ved den tredje gør-det-sværere-strategi ’Argumentere’ skal
barnet forklare eller argumentere for, hvorfor noget skete eller
vil ske, eller hvorfor noget er, som det er.

Eksempel på strategien 'Argumentere':
(Læringsområdet ordforråd)
Pædagog: Noah, hvorfor tror du egentlig, at hvepse stikker?
Kunne de ikke bare lade være?
(Noah argumenterer)

Grundprincippet i læringsstigen er, at man hele tiden bevæger
sig op og ned alt efter, hvordan interaktionen med barnet går,
så man bliver sammen med barnet og tilpasser.
Hvis man er kommet for højt op, må man lidt ned igen.
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Strategier til vurdering og støtte af nyankomne og
tosprogede børn
Selve sprogtilegnelsen har nogle faser, som på flere måder
ligner de faser, som nyfødte går igennem. Man kan inddele
udviklingen i fem faser, som naturligvis ikke er skarpt adskilte,
og som kan have varierende længde for det enkelte barn.
Hver af de fem udviklingsfaser for sprogtilegnelsen er
kort beskrevet i oversigten nedenfor, hvor du kan se:
• Fasens typiske varighed (dvs. ikke barnets alder eller den
tid, der er gået, siden de begyndte at lære dansk)

1. STILLE PERIODE
Varighed

2-6 mdr.

Tegn på
sprogudvikling

Barnet lytter opmærksomt
Nogle børn gentager enkelte ord og korte
fraser

Sprog

Kan forstå nogle få hundrede ord
Behandler fraser og sætninger som hele
ord ”Hej-med-dig”

Støtte

Meget visuel kommunikation. Tale om ting
man kan se
Gentagelser, regelmæssighed,
forudsigelighed
Vigtigt at barnet hurtigt fornemmer, at
det kan noget på det nye sprog
Kobles gerne på en kammerat

Faresignaler

Lukker sig inde
Kommunikerer ikke med andre børn

• Tegn på sproglig udvikling, som kan iagttages
• Sproglige milepæle og karakteristika ved sproget i fasen
• Hvordan sproget kan understøttes i fasen
• Faresignaler for manglende sproglig udvikling
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2.TIDLIGT PRODUKTIVT SPROG
Varighed
Tegn på
sprogudvikling

6-8 mdr. (fase begynder højst ½ år efter
dansk-start)
Taler spontant og ikke kun som svar
Bruger sproget til at handle med: Vand!
(når barnet er tørstigt)

Sprog

Produktivt ordforråd på omkring 1000 ord
Øger antallet af små indlærte fraser, ikke
nødvendigvis korrekt dansk: ”Jeg vil
mad”. Kan være influeret af modersmålet
Verber nutid
Blander dansk og modersmål – det er et
naturligt trin i udviklingen

Støtte

Meget visuel kommunikation
Gentagelser, regelmæssighed,
forudsigelighed
Stil mest ja/nej- og enten-eller-spørgsmål
Sørg for at barnet kan lege med andre i
lege som ikke kræver meget sprog, men
hvor man kan fylde sprog på, fx vendespil
eller fysiske/kropslige lege

Faresignaler

Lukker sig inde
Kommunikerer ikke med andre børn
Øger ikke antallet af ord og fraser

3. BEGYNDENDE SAMMENHÆNGENDE SPROG
Varighed
½-1 år (fase begynder ca. ½-1 år efter
dansk-start)
Tegn på
Finder selv på nye sætninger
sprogudvikling Snakker til andre børn – ikke kun som
svar. Fx Skal vi lege?
Sprog
Produktivt ordforråd på omkring 3000 ord
Opdager grammatiske regler og finder
selv på nye sætninger
Jeg er sulten Må jeg få en pude?
Jeg er sur Må jeg få en farve?
Jeg er ____ Må jeg få en _____?
Blander dansk og modersmål
Udtaler dansk med lidt accent

Støtte

Meget visuel kommunikation
Gentagelser, regelmæssighed,
forudsigelighed
Stil både ja/nej- og hv-spørgsmål, der
kræver længere svar
Få barnet med i mere sprogligt
udfordrende lege
Interaktiv dialogisk læsning

Faresignaler

Manglende sprog hindrer leg med andre
Barnet forsøger sig på modersmålet som
alternativ til dansk
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4. GRUNDLÆGGENDE SPROG

5. AVANCERET SPROG

Varighed

1-3 år (fase begynder ca. 1 til 2 år efter
dansk-start)

Varighed

3-8 år (fase begynder ca. 3-4 år efter danskstart)

Tegn på
sprogudvikling

Man hører ikke umiddelbart, at barnet har
dansk som andetsprog
Udtrykker meninger og tanker stort set
”alderssvarende”

Tegn på
sprogudvikling

Barnets andetsprogskompetence begynder i
denne periode at svare til en etsprogets, evt.
med større metasproglig forståelse

Sprog

Produktivt ordforråd på omkring 6000 ord
Laver meget få grammatiske fejl
Minimal indflydelse fra modersmålet
Blander stort set kun dansk og modersmål i
kommunikation med andre tosprogede (hvilket
ikke er negativt, men udtryk for alsidig brug
sproglige kompetencer)
Udtaler dansk stort set uden accent

Sprog

Små afvigelser fra etsprogedes sprogbrug, som
skyldes transfer fra modersmålet
Enkelte ”huller” i ordforrådet pga. domænespecifik sprogbrug
Blander kun dansk og modersmål i
kommunikation med andre tosprogede
Udtaler dansk stort set uden accent

Støtte

Som for etsprogede børn

Faresignaler

Man hører måske ikke umiddelbart, at barnet
har dansk som andetsprog, men barnet har
svært ved at følge med i skolen eller svært ved
at være med i sprogligt avancerede lege

Støtte

Mere avanceret kommunikation med mange
taleture med svar, der kræver flere sætninger
Hvad tror du der sker hvis…?
Hvorfor tror du at…?

Faresignaler

Det er umiddelbart tydeligt, at barnet har
dansk som andetsprog
Grammatik, udtale og særlig ordforråd halter
Har svært ved at forstå længere beskeder og
forklaringer
Kan ikke være med i sprogligt avancerede lege
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