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Tema – Børns udvikling 

Bestyrelsen skal forholde sig til og godkende dagtilbuddets pædagogiske læreplan. Denne aften handlede 

derfor om faglighed, fokusområder og optimale betingelser for børnenes udvikling. 

 

1. Oplæg om:  

- Forældresamskabelse v/Diana Steffensen 

Byrådet har sat retning med følgende 4 fokusområder: tidlig indsats, forældresamskabelse, 

helhedssyn og vidensbaseret ledelse og praksis.  

Dagtilbuddet i Kolt Hasselager har siden 2012 arbejdet med begrebet forældreskabelse, da 

medarbejderne fik et kompetenceløft, som tog udgangspunkt i Marlborough metoden, 

Forældresamskabelse handler om i samarbejde at styrke børnenes progression og der arbejdes 

ud fra barnets nærmeste udviklingszone. Marlborough metoden tager udgangspunkt i, at 

forældrene er den vigtigste ressource for barnets udvikling. Det er forældrene, der kender 

deres børn bedst, og personalet skal sikre i forældresamarbejdet, at forældre skal vide, at de 

kan støtte og hjælpe deres børn til en bedre trivsel i hverdagen. Forældre skal inddrages i deres 

børns udvikling i barnets dagtilbud. I ultimo 2017 og i 2018 vil Dagtilbuddet udvikle et 

efteruddannelsesforløb som tager afsæt i ovenstående tankesæt og som ligeledes skal 

etableres som et differentieret uddannelsesforløb såvel individuelt i afdelingerne og fælles i 

Dagtilbuddet. Ligeledes vil udvikling skulle ske ved brug af videndeling mellem afdelingerne og 

social læring internt i afdelingen og i Dagtilbuddet. Værdierne i kompetenceløftet vil være: 

involvering, implementering og forankring.  

 

- Krop og bevægelse / Børns motorik og sansemotorik v/Rikke Dollerup 

Formålet med fokus på dette emne er at børnene får øget sundhed, større trivsel og mere 

læringsparathed – både nu og senere i livet. Det er vigtigt, at forældre inddrages og at alle 

omkring barnet understøtter dets motorik og udvikling.  

Alle afdelinger i dagtilbuddet skal i 2017 have uddannet én eller to motorikvejledere. e. 

Dagplejen skal have uddannet nøglepersoner til motorikassistenter. Få medhjælpere vil få 

tilbudt en motorikassistentuddannelse. I dagtilbuddet vil der blive etablerer et motorikteam på 

tværs af afdelingerne med Rikke som projektleder. Uddannelsen til motorikvejleder foregår af 

10 moduler af 2 dages varighed. 

Pædagog Camilla fra Pilehytten og Rikke som projektleder er ved at tage motorikvejleder 

uddannelsen. I forbindelse med indsatsen er der udviklet en motoriktaske med forskellige 

redskaber, som forældrene får mulighed for at låne med hjem og til dette er ligeledes udviklet 



et aktivitetskort. Motoriktaskerne er pt. ved at blive afprøvet og implementeret i Pilehytten og 

Olympia.   

De fysiske rammer er understøttende for motorikarbejdet og det handler om at se kreativt på 

og bruge rammerne optimalt. I forbindelse med motorikindsatsen er der ved at blive udviklet 

en motorikprofil, et skema, som kan sidestilles med sprogvurderingerne. Skemaet tænkes som 

et arbejdsredskab til at sikre fokus på barnets motoriske udvikling og til vurdering af barnets 

motoriske udvikling.  

Motorik skal bruges som et pædagogisk værktøj til at styrke børnenes trivsel, udvikling og 

læring. 

 

Øvrige pædagogiske indsatser v/Diana Steffensen 

Foruden det byrådsbestemte og ovenstående indsatser arbejdes der i Dagtilbuddet med mange 

andre opgaver. Disse er oplistet i nedenstående:  

- Naturfaglighed – Science. Ny institution har specielt fokus på dette. 

- Børns kultur i lokaldistriktet med udgangspunkt i et samarbejde mellem Dagtilbud, Skole og 

Bibliotek (DSB). Der ses endvidere på, om børnene i dagtilbuddet kan deltage i Europæisk 

Kulturhovedskab 2017 og relevante arrangementer herunder.  

- Inklusion – børns robusthed.  

- Fokus på særligt udsatte børn. 

- Fri for mobberi.  

- Barnets udvikling 

- Sproglig udvikling 

- Overgange (mellem institution til skole, fra hjem til dagtilbud, fra dagpleje til børnehave mv.) 

- Tidlig indsatser – herunder TT (Tværfagligt Trivselsmøde) for 0-2 årige . Familiegrupper, som er i 

pilotprojektfasen bl.a. her i Kolt Hasselager for de 4.7 årige børns familier. Tværfaglig enhed,  

- Sundhed 

- Og meget andet 

Foruden ovenstående er der fokus på sygefravær og sundhedsfremme med henblik på at nedbringe 

sygefraværet og optimere trivslen blandt Dagtilbuddets 137 medarbejdere. 

I forbindelse med ovenstående skal bestyrelsen revidere og godkende den fremadrettede 

pædagogiske læreplan. De 2 gruppearbejders korrektion og tilføjelser er bestyrelsens 

tilbagemeldinger og indgår i den endelige udarbejdelse af den pædagogisk læreplan.  

 

2. Nyt fra dagtilbuddet v/Diana Steffensen 

Nyhedsbrev vedhæftet referat  

Budget nøgletal for 2016 gennemgået 

Orientering vedr. 2017 budgettet med en gennemgang af forventede fællesudgifter og indsatser. 

Bestyrelsen godkendte de gældende budgetprincipper .  

 

Der er forsat mange børn på venteliste i Kolt Hasselager, lang venteliste på vuggestuepladser, der 

vurderes diverse løsningsmuligheder.  

 

1. Nyt fra bestyrelsen 

Universet: Temaet er drøftet og skal drøftes på næste møde også. 



Kolbøtten: Intra bruges meget i Kolbøtten. 

Pilehytten: Temaet blev drøftet på forældrerådsmødet, og et konkret forslag om, at Jan deltog i et 

arrangement for forældre (forældrekaffe).  

Olympia: Forældrerådet har lavet en lille pjece om komme-gå tider og andre ting, der foregår på 

Intra. Olympia sender pjecen til alle forældreråd i dagtilbuddet, så hver afdeling kan drøfte indhold 

og holdninger og gøre pjecen til afdelingens egen. 

Dagplejen: Intra og digitalisering er under implementering, og det er en løbende proces. 

Forældrerådet drøfter, hvorledes forældre kan bruge Intra til at kommunikere. 

 

Nye forespørgsler: kan kommunikationsmedarbejder Jan Bjørn Nielsens oplysninger være 

tilgængelige for forældre, så de selv kan kontakte Jan ved tvivlsspørgsmål og lignende.  

 

Kolbøtten havde drøftet afstemning om frokostmåltidet. Information om afstemningsproceduren 

skal være mere tydelig og forklarende. Det besluttes fremadrettet, at bestyrelsen (som de var i år ) 

er involveret fremadrettet ved nye tiltag på Intra. 

 

2. Eventuelt 

Dagtilbudsleder orienterede om invitationen til bestyrelsen vedrørende en workshop om udvikling 

af projektet ”En god start i lokalområdet”. Invitationen videregives på mødet og tilmelding til 

workshop skal ske direkte til Jesper. 

 

 


