
BILAG 1 – KVALITETSMODEL OG 
STATUS PÅ DELPROJEKTER



Formål med projektet
Frederiksberg samarbejder med forældrene, børnenes
netværk og lokalsamfundet og bidrager til et godt og
udviklende børne- og ungeliv for alle uanset udgangspunkt og
livssituation. Vi skal tilbyde de rammer der gør, at børn og
unge kan udvikle sig til kompetente, robuste og 
livsduelige medborgere, der kommer godt i vej med 
uddannelse og beskæftigelse.

Bæredygtigt Frederiksberg 2.0



Budgetforlig 2021
• I 2022 skal der være 3 børn i vuggestuerne for hver voksen og 6 børn i børnehaver for 

hver voksen
• De voksne udgøres af 60 procent pædagoger og 40 procent pædagogmedhjælpere. 
• Der skal arbejdes med en samlet kvalitetsstrategi for området, som vil bygge på klare 

mål og frihed for institutionerne til at nå disse mål, samtidig med en effektorienteret 
tilbagemelding til det politiske niveau. 

• Arbejdes med kommunens tilsyn, de styrkede pædagogiske læreplaner, 
sprogunderstøttelse og tidlig indsats. 

• Fastlægge principper for de fysiske rammer så de pædagogiske principper understøttes
• Dermed understøttes det, at normeringsløftet på bedste vis omsættes i øget 

kvalitet



Vigtige aktører på området

Børneudvalget 
og magistrat

Interne
Dagtilbud (ledere, medarbejdere, forældre, børn)

Tværgående samarbejde i forvaltningen

Eksterne
Faglige organisationer

Andre kommuner
Ministerier

Forskningsbaseret 
viden

Kvalitet i dagtilbud



• Udgangspunkt i 

KVALITETSMODEL MED EKSEMPLER

• Udgangspunkt i EVAs 
forskningsbaserede 
kvalitetsmodel

• Kvalitet inddeles i tre 
elementer
• Proceskvalitet
• Strukturel kvalitet
• Resultatkvalitet

Strukturel
Normeringer

Gruppestørrelse
Fysiske rammer

Uddannelse, 
efteruddannelse og 

stabilitet 

Resultat
Sociale 

kompetencer
Faglige kognitive 

færdigheder
Skoleparathed

Børnenes trivsel

Proces
Interaktion ml 

børn og voksne
Leg

Rutineprægede 
situationer og 

aktiviteter
Ledelse af 
dagtilbud

Forældresamar-
bejde



KVALITETSMODEL

Ledelsesinfo

Dato

STRUKTUREL 
KVALITET

Tilsynsbesøg

 Rapport 

PROCES- 
KVALITET

Sprog
Skoleparathed
Livsduelighed

RESULTAT 
KVALITET

SAMLET KVALITETS OVERBLIK FOR INSTITUTION

KVALITETSAFTALE

AFTALEGRUNDLAG / PRIORITERING

Udvalgte data Udvalgte data Udvalgte data



NYT 
2 ÅRS 

FORLØB

Tilsyn

Udvikling

Udvikling
Udvikling

Uanmeldt tilsyn

Udvikling

2 ÅRS 
FORLØB

Tilsyn (anmeldt) 
Kontrolrapport for 

dagtilbud med 
indikatorer for: 

Strukturel kvalitet
Proceskvalitet

Resultatkvalitet

Udvikling 
Opfølgning via 

læringssamtale med 
dagtilbudschefen

Udvikling 
Opfølgning i 

dagtilbuddet på 
udviklingspunkter

Udvikling 
Opfølgning i 

dagtilbuddet på 
udviklingspunkter

Uanmeldt tilsyn 
med rapport

Udvikling 
Opfølgning i 

dagtilbuddet på 
udviklingspunkter

TILSYN



Strategi for 
kvalitet i 
dagtilbud

Kvalitetsmodel
Kvalitetsforståelse

Tilsyn
Læreplaner

Samarbejde med 
Københavns 

Professionshøjskole 
(praktikforløb og merit)

Sygefravær

Rekruttering

Masterplan for den 
fysiske udvikling af 

dagtilbuddene

Sprogstrategi

Øgede normeringer og 
medarbejder-

sammensætning 60/40



KVALITETSMODEL, TILSYN OG PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Formål
§ Udvikle fælles kvalitetsforståelse for dagtilbud på 

Frederiksberg
§ Sikre sammenhængen mellem kvalitetsforståelse, tilsyn og 

pædagogiske læreplaner
§ Udvikling af tilsynsmodel pba kvalitetsforståelsen
§ Omsætte kvalitetsforståelsen i de pædagogiske læreplaner

Status
§ Med afsæt i forskningen udvikles en fælles kvalitetsforståelse. 

Det sker med udgangspunkt i EVAs model om strukturel, 
proces-, og resultatkvalitet som præsenteret for 
børneudvalget på temadrøftelsen den 31. maj 2021

§ Der afprøves tre tilsynsmodeller (KIDS, ECERS/Iters), der på 
forskellig vis belyser dele af kvalitet i dagtilbud. Resultatet af 
afprøvningen indgår i et samlet forslag til en tilsynsmodel, dvs. 
indikatorer til opfølgning, hvilke/n tilsynsmodel, der 
understøtter dette samt evt. supplerende opfølgning med 
data eller kvalitative undersøgelser.

§ De pædagogiske læreplaner udvikles og integreres i en 
governancemodel som implementeringen af tilsynet og 
derigennem understøtter en udvikling indenfor den 
overordnede kvalitetsforståelse.



ØGEDE NORMERINGER OG FORDELING SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS 
PROFESSIONSHØJSKOLE

Formål
§ Fordeling mellem 

pædagoger og 
pædagogmedhjælpere 
60/40.  

§ 3 børn pr. voksen i 
vuggestuerne og 6 børn pr. 
voksen i børnehaverne pr. 
1. januar 2022. 

§ Opfølgning på 
målsætningerne  gennem 
indhentning af data, der 
hvert halve år forelægges 
politisk. 

Status
§ Der er er udviklet et værktøj for de 

kommunale daginstitutioner med 
løbende status på normeringer og 
fordelinger.

§ Der er konstruktiv dialog med de 
selvejende institutioner om 
udviklingen af værktøj til løbende 
status på normeringer og fordelinger.

§ Der er udviklet en ramme for 
opfølgning med institutioner længst 
fra målet om øgede normeringer og 
medarbejderfordeling med henblik på 
identificering af udfordringer og 
udvikling af handleplaner.

Formål
§ Indgå partnerskabs-

aftale med 
Københavns  
Professionshøjskole 
mhp at styrke 
muligheden for at 
rekruttere flere 
pædagoger gennem 
samarbejde om 
merituddannelser og 
styrkede 
praktikforløb.

Status
§ Der er etableret et partnerskab om det 

eksemplariske praktikforløb, hvor der i 
samarbejde mellem Frederiksberg Kommune 
og KP og udvikles et pilotprojekt, der 
igangsættes inden årsskiftet.

§ Der er udviklet to modeller for 
merituddannelse: 

1. Lempede optagelseskrav fra 5 til 2 års 
erhvervserfaring. Første hold 
påbegyndte i august 2020. Er i drift. 

2. Sporskiftemodellen – omskoling af 
bachelorer. Et særligt studietilbud til 
frederiksbergborgere om uddannelse 
til pædagog i forbindelse med 
ansættelse i daginstitution. Første 
hold påbegyndte februar 2021. 



SYGEFRAVÆR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE
Formål
§ Undersøge effekten af 

den nuværende indsats - 
opgørelse af data for 
sygefravær på enkelte 
institutioner og 
efterfølgende samtale 
med dagtilbudslederen

§ Styrke en systematisk 
anvendelse af 
sygefraværsdata 

§ Afdække og implementere 
nye muligheder for at 
styrke fremmødet og 
nedbringe sygefraværet

Status
§ Udarbejdelse af tjekliste til håndtering 

af sygefravær, der er blevet 
indarbejdet i introduktionsforløbet for 
nye ledere samt formidlet via FKIntra.

§ Oplæg  (3. kvartal) på 
dagtilbudsledermøde om tilgang til 
sygefraværsdata og invitation til 
kursus samt oplæg om 
omsorgssamtaler i praksis og 
invitation til kursus.

§ Udvikling af temadage med 
daginstitutionernes MED-udvalg med 
fokus på psykisk og fysisk arbejdsmiljø 
og hensigtsmæssig smertehåndtering 
og med efterfølgende mulighed for 
konsulentbistand.

Formål
§ Øge andelen af 

medarbejdere i 
dagtilbuddene, 
der arbejder på 
fuld tid (37 t/u), 
herunder 
samarbejde med 
KKR om flere på 
fuld tid

§ Fortsat sikre 
kvalificerede 
ansøgere til de 
ledige stillinger i 
dagtilbuddene

§ Fastholdelse af 
medarbejdere

Status
§ Oplæg på ledermøde om aktiv brug af so.me 

ifm rekruttering.
§ I samarbejde med HR er der gennemført kursus 

for dagtilbudsledere om udvikling af jobopslag, 
herunder fokus på egen kultur og 
forventninger til kommende medarbejdere mv. 

§ Systematisk brug af rekrutteringsplatform til 
indhentning af viden om ansøgere; deres vej til 
pædagogstillingerne og væsentligste grunde til 
at søge til brug i videreudvikling af målrettet 
rekruttering.

§ Udvikling af styrket introduktion af nye 
medarbejdere.

§ Aktiv rekruttering af medarbejdere, der ønsker 
uddannelse (sporskiftemodel, se samarbejde 
med Købehavns Professionshøjskole) i tæt 
samarbejde med Jobcentret.

§ Udvikling af fratrædelsesanalysen mhp øget 
viden til udvikling af fastholdelsesindsatser.

§ Frederiksberg Kommune indgår samarbejde 
med KKR om flere på fuld tid



MASTERPLAN FOR DEN FYSISKE 
UDVIKLING AF DAGTILBUDDENE SPROGSTRATEGI

Formål
§ At konkretisere 

vedligeholdelses-
behovet

 
§ At få udarbejdet 

pædagogiske 
principper for det 
pædagogiske 
læringsmiljø til brug 
ved nybyggeri og 
renovering af 
dagtilbud

Status
§ By, Kultur og Miljøområdet 

udarbejder en status på 
institutionernes tilstand og 
vedligeholdelsesbehov. Planen 
forventes udarbejdet medio 2021.

§ Med afsæt i forskningen 
udarbejdes principper for 
udvikling af pædagogiske 
læringsrum til brug ved 
indretning, renovering og 
ombygning af dagtilbud. Den 17. 
juni afholdes der fagligt seminar 
for dagtilbuds-lederne med 
Charlotte Ringsmose og Susanne 
Ringsmose Staffeldt om rum og 
læring i daginstitutioner.

Formål
§ At dagtilbuddene 

kan arbejde mere 
systematisk, 
helhedsorienteret 
og evidensbaseret 
med barnets 
kommunikative og 
sproglige udvikling 
blandt andet 
gennem styrket 
brug af data

Status
§ Udarbejdelsen af en 

rammebeskrivelse for sprogstrategi 
– hvad skal vi og hvad gør vi; 
vurdering, stimulering og 
kompetenceudvikling, der 
forventes afsluttet medio 2021.

§ Opfølgning på sprogstrategien med 
revideret praksis og 
kompetenceudvikling af de 
sprogansvarlige ifm udviklingsdag/e.



Tidsplan
År       AKTIVITET
2021 • Status for Strategi for kvalitetsudvikling i dagtilbud, herunder opfølgning på Markant flere hænder – 

politisk behandling 31. maj
• Gennemførelse af aktiviteter for nedbringelse af sygefravær
• Afprøvning af nye metoder til rekruttering
• Samarbejde med Københavns Professionshøjskole – udvikling og afprøvning af det eksemplariske 

praktikforløb
• Kvalitetsmodel og tilsynspraksis udviklet
• Vedligeholdelsesplan og principper for fysiske læringsmiljøer udarbejdet
• Sprogstrategi udarbejdet

2022 • Fuld implementering af øgede normeringer
• Fuld implementering af kvalitetsmodel


