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Ekstra boost af projektforløb for børn i potentielt udsatte positioner

Dagtilbudsområdet har i 2017 fået tildelt midler til en ekstra indsats med formålet at styrke 
kompetencerne hos de børn, der potentielt er i en udsat position. Indsatsen skal give børnene større 
mulighed for at være en deltagende og bidragende del af børnefællesskabet. Herigennem kan børnenes 
robusthed styrkes.

Indsatsen består i, at det pædagogiske personale skal planlægge og gennemføre konkrete projektforløb 
med børn, der potentielt er i udsatte positioner. Projektforløbene skal styrke børnenes 
omverdensforståelse, sociale kompetencer, kognition, kommunikation og begrebsudvikling. Indsatsen er 
iværksat parallelt med den fortsatte indsats med dialogisk læsning og små læringsgrupper, hvor børn, 
der er i potentielt udsatte positioner også deltager. Der er i indsatsen et specifikt fokus på at igangsætte 
indsatsen så tidligt i barnets liv som muligt.

Udvælgelsen af de deltagende dagtilbud er sket i februar 2017 med udgangspunkt i en objektiv og 
gennemsigtig metode. I alt ni dagtilbud deltager i indsatsen. Projektet fik ultimo 2016 tildelt 495.600 kr. til 
gennemførelse af projektforløbene. Dette beløb giver mulighed for, at dagtilbuddene i højere grad kan 
skabe en organiseret ramme i forbindelse med gennemførelsen. Det betyder konkret, at pædagoger, der 
arbejder målrettet med børn i potentielt udsatte positioner, kan dækkes af andre medarbejdere i det 
specifikke tidsrum. Da fokus i første omgang har været på at skabe et højere grad af nærvær mellem 
barn og voksen, er der i dette beløb ikke indregnet mulighed for at organisere forberedelsestid til 
pædagogerne.

Flere tiltag kan booste denne indsats, så den i endnu højere grad skaber læring og udvikling for børnene. 
En tilførsel af midler foreslås anvendt som en forstærkning af varighed og videndeling i det pædagogiske 
personales arbejde. Det vil kunne styrke effekten af indsatsen fremadrettet. 

Neden for følger en kort beskrivelse af de nye tiltag, der vil være mulige med ekstra midler.

Forberedelse af projektforløb

Et tiltag er mulighed for forberedelsestid, så projektforløbene sikres gennemført i en reflekteret og 
velforberedt ramme. For at pædagogerne kan få mulighed for at forberede sig, skal der være mulighed 
for at dække tiden ind, så der ikke er færre voksne sammen med børnene. Der er i beregningen taget 
udgangspunkt i, at hvert af de ni deltagende dagtilbud kan blive tilført økonomiske midler svarende til 30 
timer månedligt i syv måneder (juni-december 2017) og med en vikarsats på 194 kr./timen, der svarer til 
60% af en budgetteret gennemsnitsløn for pædagoger og 40% af en budgetteret gennemsnitsløn for 
pædagogmedhjælpere. Samlet vil tilførsel af beløbet til forberedelse udgøre 366.660 kr.
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Sparring tæt på praksis

Et andet udviklingstiltag, der er identificeret i et samarbejde mellem forvaltning og flere af de deltagende 
dagtilbudsledere er muligheden for sparring tæt på praksis. Konkret er ideen, at faglige fyrtårne fra de 
deltagende dagtilbud faciliteter arbejdet i tre udviklingsnetværk, som etableres. I udviklingsnetværkene 
gives sparring til at vælge den specifikke målrettede pædagogiske indsats til barnet og til at vurdere 
effekten af indsatsen. Udgangspunktet  for udviklingsnetværkenes arbejde er at videndele, reflektere, 
udvikle og hente ny, relevant viden. Arbejdsprocessen skal være dynamisk og handlingsorienteret. Det 
faglige fyrtårn bidrager med egne faglige kompetencer og viden fra den pædagogiske praksis. 

For at de faglige fyrtårne, der også som udgangspunkt har ledelseserfaring som enten afdelingsleder 
eller souschef, har mulighed for at være professionel sparringspartner, skal deres timer i eget dagtilbud 
dækkes. I beregningen tages udgangspunkt i, at der gennemsnitligt er otte deltagende pædagoger i 
hvert af de ni dagtilbud. For hver pædagog er der tiltænkt en sparringsproces med et forberedende 
møde, en observation og et opfølgende møde med feedback, som gentager sig fire gange i 2017. Dette 
betyder, at de faglige fyrtårne samlet skal deltage i 1.728 sparringstimer svarende til 335.232 kr.

Videndeling mellem deltagende dagtilbud

Udover den beskrevne sparring tæt på praksis, vil det være berigende at kunne samle viden på tværs af 
de ni deltagende dagtilbud. Med videndelingsmøder får de deltagende pædagoger mulighed for at 
mødes og sparre om gevinster og udfordringer ved arbejdet med den meget tidlige indsats. Beregningen 
tager udgangspunkt i, at hvert af de deltagende pædagoger deltager på et videndelingsmøde i efteråret 
2017 med fire pædagoger i tre timer. Vikarsatsen er også her 194 kr./timen. Udover midler til dækning af 
pædagogernes deltagelse vil der også være en mindre udgift til forplejning. Samlet vil beløbet til 
videndeling være 23.652 kr.

Videntilførsel til deltagende dagtilbud

Endelig vil et oplagt fokus være på at tilføre det pædagogiske personale mere viden om området – det 
kan eksempelvis ske ved eksterne oplæg om den nyeste viden om tidlig indsats nationalt og 
internationalt. Det budgetterede beløb til videntilførsel er estimeret til 40.000 kr.

Samlet beregning

Forberedelse af projektforløb = 366.660 kr.
Sparring tæt på praksis = 335.232 kr.
Videndeling mellem deltagende dagtilbud =   23.652 kr.
Videnstilførsel til deltagende dagtilbud =   40.000 kr.
Ansøgt beløb i alt = 765.544 kr.


