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Udviklingsplanens strategiske indsatsområder
Udviklingsplan 2018-2021 for dagtilbudsområdet afspejler de strategiske indsatsområder for at udvikle
dagtilbuddene for 0-6 årige i Frederiksberg Kommune i en fireårig periode. Vedhæftet udviklingsplanen er
endvidere handleplan for sundhedspolitikken 2017-2018.
Dagtilbudsområdet arbejder ud fra to overordnede fokusområder: kapacitetsbehov og kvalitetsudvikling.
Inden for disse to spor beskrives de konkrete mål og indsatser, der arbejdes efter.
Indledningsvist ridses de to overordnede fokusområder op, hvorefter de konkrete indsatser bliver udfoldet og
præsenteret i det efterfølgende.

Kapacitetsbehov
Frederiksberg Kommune oplevede i en årrække, at børnetallet i kommunen steg. Det billede var dog et
andet fra 2014 til 2015, hvor et begyndende fald i børnetallet blev konstateret. Fra 2015 til 2016 kunne der
ligeledes konstateres et fald.
Tidligere prognoser for efterspørgslen efter dagtilbudspladser forudsagde en stigning i efterspørgslen på
længere sigt. Den nyeste efterspørgselsprognose efter pladser i dagtilbud fra 2017 og frem til 2028, som er
afledt af den nyeste befolkningsprognose, tegner fortsat et billede af en stigende efterspørgsel, men
stigningen sker langsommere end hidtil forventet. Det betyder, at kapaciteten på dagtilbudsområdet dækker
efterspørgslen efter dagtilbudspladser i flere år end tidligere prognoser har vist. Efterspørgselsprognosen
viser også, at der vil være en vis overkapacitet og dermed brug for færre pladser, hvorfor det er relevant at
kigge på antallet af pladser i drift samt organiseringen af disse også i den nærmeste fremtid.
Udviklingen i børnetallet følges tæt for at sikre, at der fremover fortsat vil være balance mellem kapacitet og
efterspørgsel efter pladser. Sideløbende er det fortsat en vigtig opgave at vurdere bygningsmassen med
henblik på at opgradere og optimere de daginstitutioner, der er utidssvarende og nedslidte.

Kvalitetsudvikling
Afsættet for de strategiske indsatser for udvikling af kvalitet på dagtilbudsområdet findes i dagtilbudslovens
formålsbestemmelser. De konkrete tiltag fastsættes dels som politikker og dels som afledte handlinger af
budgetbeslutninger.
Denne udviklingsplan indeholder en oversigt over de tiltag til udvikling af den pædagogiske og
ledelsesmæssige kvalitet, der gennemføres på dagtilbudsområdet. Størstedelen af de initiativer, der tages i
forhold til kvalitetsudvikling, har et sigte, der rækker flere år frem. De indsatser, der har særlig prioritet i det
kommende år, beskrives mere uddybende og konkret med tilhørende aktiviteter. De indsatser, der i øvrigt
gennemføres eller indskriver sig i tværgående indsatser i hele Frederiksberg Kommune, beskrives mere
kortfattet. Udviklingsplanen giver dermed et samlet billede af de forskelligartede udviklingstiltag, der er i
gang.
Afsnittet om udvikling af kvalitet indledes med en beskrivelse af den fokuserede indsats omkring de gode
sammenhænge i barnets liv – fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole. Herefter beskrives arbejdet med
at skabe kvalitet med effekt for børnene samt, hvordan Frederiksberg Kommune har fokus på at skabe
dagtilbud for alle børn. Endelig indeholder denne udviklingsplan et afsnit om de digitale udviklingsinitiativer
på dagtilbudsområdet.
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Kapacitet
Strategien for dagtilbudsområdet
På dagtilbudsområdet arbejder Frederiksberg Kommune efter en strategi om etablering af økonomisk
bæredygtige institutioner. Udviklingen af kapaciteten på området har fulgt – og følger fortsat – en overordnet
prioritering i Kommunalbestyrelsen fra 2010 om, gennem udbygning af kapaciteten, at etablere institutioner
med en størrelse på mellem 100 og 200 børn. Forståelsen bag den overordnede prioritering er, at denne
institutionsstørrelse dels gør den enkelte institution mere driftsmæssig robust og dels imødekommer
forældrenes ønsker om et sammenhængende dagtilbudsforløb med vuggestue og børnehave i samme
institution.
Som led i strategien om økonomisk bæredygtige institutioner har der siden 2005 været gennemført en række
nybygninger og ombygninger gennem sammenlægninger af mindre institutioner. Det har været et vigtigt
politisk pejlemærke, at såvel nybyggede som sammenlagte større institutioner er blevet bygget og indrettet,
så der fortsat er en mulighed for at fastholde små, skærmede miljøer, hvor børnene kan opleve tryghed og
nærhed. Der er i 2017 i alt 46 kommunale og selvejende daginstitutioner på Frederiksberg og 12 private
institutioner.
Som det følgende afsnit vil uddybe, er udviklingen i børnetallet i dag en anden end tidligere. Med
budgetbeslutningen for 2016 om at tilpasse kapaciteten, fastholdtes et fokus på at give daginstitutionerne de
bedste betingelser for økonomisk drift, når en af de afgørende faktorer for at styre den økonomiske drift er, at
der er indskrevet børn på alle institutionens pladser.

Udvikling i børnetal og kapacitet
Som beskrevet ovenfor, har det faldende børnetal betydet, at Kommunalbestyrelsen med budgettet for 2016
besluttede at udfase fire dagtilbud i Frederiksberg Kommune. På trods af udfasningerne har der fortsat været
uudnyttet kapacitet i kommunens dagtilbud, hvilket har betydet, at ventelisterne for børn fra andre kommuner
blev åbnet. Det er lovpligtigt at åbne ventelisterne for børn fra andre kommuner i en sådan situation.
Børneudvalget orienteres løbende om antallet af børn fra andre kommuner, der er indmeldt i og på venteliste
til kommunale og selvejende dagtilbud i Frederiksberg Kommune. Ultimo marts 2017 var i alt 113 børn
bosiddende i andre kommuner på venteliste til en dagtilbudsplads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud i
Frederiksberg Kommune. I alt 34 børn, der på tidspunktet for opskrivning og indmeldelse og ultimo marts
2017 fortsat er bosiddende i øvrige kommuner, er indmeldt i et kommunalt eller selvejende dagtilbud i
Frederiksberg Kommune.
Som nævnt tegner efterspørgselsprognosen efter pladser i dagtilbud fra 2017 og frem til 2028, som er afledt
af den nyeste befolkningsprognose, fortsat et billede af en stigende efterspørgsel. Ifølge prognosen tegner
der sig dog et billede af, at efterspørgslen efter pladser vil kunne dækkes indtil 2025 i alle årets måneder,
herunder også april måned, som er den måned med størst efterspørgsel efter dagtilbudspladser.
Fremadrettet vil der således være et fortsat behov for at vurdere, hvilke strategier der er hensigtsmæssige at
forfølge for at sikre en balance mellem ønsket om at give børn gode betingelser for trivsel og plads i
dagtilbud og ønsket om en effektiv drift af samme.
Nedenfor illustreres, i figur 1, den forventede udvikling i efterspørgslen efter pladser sammenholdt med
kapacitet fra 2017 og frem til 2028, hvor også den planlagte udvidelse af Carlsvognen fremgår. En
udbygning af Carlsvognen med 68 pladser i 2020 er indeholdt i den nuværende anlægsplan. Forvaltningens
vurdering er, at det vil være relevant i forbindelse med anlægsplanen fra 2018 og frem at revurdere behovet
for denne udbygning.
Figuren viser, at kapaciteten på dagtilbudsområdet dækker efterspørgslen efter dagtilbudspladser i årene
frem mod 2025. Derudover viser figuren de svingninger, der er i efterspørgslen over året, hvor efterspørgslen
efter pladser er lavest i juli måned og størst i april måned, inden de kommende skolebørn starter i SFO den
1. maj.
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Figur 1: Udvikling i kapacitet og efterspørgsel 2017-2028, antal pladser
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Kapacitet

6

Tabel 1 nedenfor viser efterspørgslen efter pladser og kapacitet i årene 2017 til 2021. Tabellen viser, at
kapaciteten samlet set for vuggestue og børnehave i alle år fra 2017 til 2021 overstiger efterspørgslen i april
måned, hvor efterspørgslen er størst.
Det er væsentligt at bemærke, at tabellen viser efterspørgslen efter pladser i april måned, som er den måned
på året, hvor der er mest pres på kapaciteten. I figur 1 ovenfor ses svingningerne i efterspørgslen over året,
som tidligere beskrevet.
Tabel 1: Sammenligning af kapacitet og efterspørgsel 2017-2021
2017

2018

2019

2020

2021

Vug.

Bh.

Vug.

Bh.

Vug.

Bh.

Vug.

Bh.

Vug.

Bh.

Efterspørgsel i april måned ifl.
prognose 2017

2.693

3.650

2.727

3.629

2.750

3.627

2.739

3.681

2.766

3.693

Maksimal fysisk kapacitet
dagtilbud april måned

2.735

3.878

2.728

3.841

2.728

3.841

2.728

3.841

2.759

3.878

42

228

1

212

-22

214

-11

160

-7

185

Forskel set i forhold til
maksimal kapacitet april måned
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Udvikling af kvalitet
Dagtilbudslovens rammebestemmelser påpeger i alt fire områder, hvor den kommunale forpligtelse er at
sikre indretning af dagtilbudsområdet, så man kan:





Fremme børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud.
Give familien fleksibilitet og valgmuligheder i form af forskellige typer tilbud.
Forebygge negativ social arv og eksklusion og tilbyde støtte til børn med behov for særlig indsats.
Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbud og gøre overgangene alderssvarende og
udfordrende for børnene.

Inden for disse overordnede rammer udstikkes således kursen for udvikling af dagtilbudsområdet som
helhed og det enkelte tilbud specifikt. Nedenfor beskrives konkrete initiativer til sikring af fortsat
kvalitetsudvikling og opfyldelse af de politiske prioriteringer, som har særligt fokus.

Sammenhænge mellem hjem, dagtilbud og skole
Det er vigtigt for både børn, forældre og personale, at sammenhængene mellem hjem og dagtilbud og
mellem dagtilbud og skole bliver en god oplevelse.
Alle dagtilbud arbejder fokuseret med modtagelse af nye børn og et godt forældresamarbejde. En række
initiativer er igangsat for at gøre overgangen fra hjem til dagtilbud endnu bedre. I 2016 udkom
forældrepjecen "Dit barn skal snart i dagtilbud". Ambitionen med pjecen er, at forældre får kendskab til den
dagligdag og de forventninger, som de møder, når de starter i et dagtilbud. Samtidig skal folderen give
inspiration til, hvad forældre kan gøre for at skabe en god start for familien i dagtilbud. Forældrepjecen er en
del af sundhedsplejens informationsmateriale til nye forældre.
Sundhedsplejerskerne, der har den direkte og første kontakt med nybagte forældre, udvikler aktuelt brugen
af forældrepjecen, så den inddrages i forskellige fora, eksempelvis i "Fars legestue" og mor-og-barn grupper.
Derudover vil forældrepjecen blive inddraget på det femte modul af Sundhedsplejens forældrekursus.
Endelig er der en såkaldt besøgsordning, der blev politisk vedtaget i 2016 med henblik på at give bedre
muligheder for at forberede nye forældre på hverdagen i et dagtilbud. Ordningen skal evalueres i 2017.
Parallelt med arbejdet med at sikre en god overgang fra hjem til dagtilbud, arbejder dagtilbudsområdet tæt
sammen med skoleområdet for også at sikre, at børn og forældre oplever en god overgang fra dagtilbud til
skole. Konkret er der dannet en tværfaglig arbejdsgruppe, der har fokus på initiativer til at sikre det gode
samarbejde på tværs af dagtilbud og skole.
Et af initiativerne handler om, at barnet skal inddrages mere i arbejdet med at sikre en god overgang til
skolen. I praksis betyder dette, at alle børn i dagtilbud, der skal starte i skole den førstkommende sommer,
skal være med til at udfylde ”Barnets stemme”, som er et redskab, der udfyldes i dialog med barnet.
Redskabet kommer omkring barnets interesser, venner, udfordringer og følelser omkring bestemte ting.
Formålet er, at skabe helhed i barnets liv og læring. Derudover giver det personalet i skole og SFO mulighed
for at få kendskab til barnet, så den pædagogiske praksis i højere grad kan tilrettelægges med
udgangspunkt i den konkrete børnegruppe, SFO og skole modtager. Redskabet er pilottestet og bliver fra
foråret 2017 obligatorisk for alle dagtilbud.
Arbejdsgruppen har endvidere taget initiativ til at understøtte den gode overgang med en skabelon til
overleveringssamtaler. Skabelonen er til inspiration og kan benyttes af børnehaveklasseledere og
pædagoger i arbejdet med at sikre, at de relevante informationer om barnet kommer med fra dagtilbud til
skole.
For at sikre god videndeling på tværs af dagtilbud og skoler bliver der en gang årligt afholdt
eftermiddagsarrangementer på hver enkelt skole/SFO, hvor dagtilbudsledere, skoleledere,
børnehaveklasseledere og pædagoger i samarbejde med pædagogiske konsulenter har mulighed for at
drøfte relevante emner, udfordringer og fokusområder i det tværgående samarbejde.
Arbejdet med at sikre en god overgang fra dagtilbud til skole fortsætter i de kommende år med fokus på
videndeling, forståelse for hinandens opgaveløsning og børnenes perspektiv.
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Effekt for børnene
Frederiksberg Kommune arbejder ud fra et effektperspektiv, hvor fokus i det professionelle arbejde er,
hvilken effekt den pædagogiske praksis har for børnene og forældrene. Denne logik har været
omdrejningspunkt i fire år, hvorfor Børneudvalget i løbet af 2017 præsenteres for resultater og den faglige
læring, der er gjort i arbejdet med at skabe effekt for børn og forældre. Det systematiske arbejde med at
sætte effekten for børnene i front har generelt blandt andet bidraget med et fælles praksissprog, et højere
ambitionsniveau på børnenes vegne, da det pædagogiske personale får sat ord på, hvilke mål vi har for
børnene og egen praksis og fokus på effekt frem for aktivitet, da det væsentlige nu er formålet for børnene
frem for aktiviteten i sig selv.
Kvalitetsudviklingen med fokus på effekt tager afsæt i de overordnede lokalt, politisk fastsatte mål i
Frederiksberg Kommune om livsduelighed og skoleparathed. I årene frem til 2016 har fokus været at forfine
og udvikle et fælles syn på værdien af at arbejde systematisk og bevidst metodisk i arbejdet frem mod at
opnå de ønskede effekter af det pædagogiske arbejde.
Dagtilbudsområdet i Frederiksberg Kommune træder nu ind i en ny fase af arbejdet med effekt af den
pædagogiske praksis, hvor spørgsmålet i højere grad bliver ”Hvad virker bedst?”. I den nye fase vil fokus
være på i endnu højere grad at operationalisere dels de fastsatte mål om livsduelighed og skoleparathed og
dels de mellemlange mål for børnene, der handler om nysgerrighed, koncentration, at rumme andre børn, at
give udtryk for egne følelser og at udsætte egne behov og ønsker. I denne nye fase vil der også være et
udvidet fokus på at implementere effektlogikken i alle dele af den pædagogiske praksis – både planlagte
aktiviteter og hverdagssituationer som eksempelvis måltidet, i garderoben og ved middagslur. Samtidig skal
det sikres, at der fortsat sker en faglig udvikling for både ledere og pædagogisk personale.
Arbejdet med at operationalisere og bliver endnu skarpere på begreber, sprog og praksis vil være en proces,
der sker i et samarbejde mellem dagtilbudslederne og Dagtilbudsafdelingen i forvaltningen med henblik på at
indhente ny viden, nuanceret sprog, videndeling og faglige drøftelser.
De kompetencer og den faglige udvikling som effektlogikken bidrager med i forhold til den pædagogiske
praksis, og som fortsat udvikles, er i højere og højere grad også indarbejdet i nye og eksisterende tiltag på
dagtilbudsområdet. Nedenfor følger derfor en række af de indsatsområder, som skal være med til at sikre en
fortsat kvalitetsudvikling i den pædagogiske praksis med fokus på effekt for børnene.
Styrkelse af de pædagogiske læreplaner
Alle dagtilbud skal, ifølge dagtilbudsloven, udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan. Den pædagogiske
læreplan skal beskrive arbejdet med børnenes læring inden for følgende seks temaer: alsidig personlig
udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt
kulturelle udtryksformer og værdier.
I øjeblikket pågår et nationalt arbejde med at revidere de pædagogiske læreplaner med forankring i Børneog Socialministeriet. I 2016 reviderede alle dagtilbud i Frederiksberg Kommune deres pædagogiske
læreplaner, og dagtilbudsområdet følger naturligvis det nationale arbejde tæt for at sikre, at dagtilbud på
Frederiksberg hele tiden er på forkant i arbejdet med at bruge læreplanerne strategisk i det pædagogiske
arbejde. I det lys afventes Regeringens udspil om revidering af læreplaner i 2017.
Mønsterbryderindsatsen på dagtilbudsområdet
Alle børn skal have mulighed for at udnytte deres potentialer uanset social baggrund. Det er formålet med
den mønsterbryderpulje, som Kommunalbestyrelsen vedtog at afsætte midler til fra 2015 og fire år frem.
På dagtilbudsområdet arbejdes der med en mønsterbryderindsats for alle børn gennem prioritering af
arbejde med børn i små grupper og gennem dialogisk læsning og med en primær pædagog/dagplejer.
Indsatsen i vuggestuerne og i den kommunale dagpleje har et målrettet fokus på dialogisk læsning som
værktøj til en tidlig indsats i børns udvikling af sprog, da sproget er et fundamentalt værktøj for børn i deres
fællesskab med andre børn og voksne. De små børnegrupper, hvor der i konkrete aktiviteter arbejdes med
en primær pædagog/dagplejer, skaber et trygt, tillidsfuldt og nærværende rum for pædagogiske aktiviteter.
Det pædagogiske personale får endvidere mulighed for at opnå et mere fokuseret og nuanceret indblik i det
enkelte barns trivsel, udvikling og læring.
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I forlængelse af den generelle indsats med dialogisk læsning og små læringsgrupper har
Mønsterbryderudvalget besluttet at afsætte midler i 2017 til et yderligere fokus på børn, der potentielt er i en
udsat position. I denne sammenhæng defineres børn, der potentielt er i en udsat position, som de børn, hvor
pædagogerne er bekymrede for et det enkelte barns små udfordringer kan vokse sig større og mere
komplekse, hvis der ikke gøres en indsats for at forhindre det.
For disse børn skal pædagogerne planlægge og gennemføre konkrete projektforløb med børn, der potentielt
er i udsatte positioner. Gennem projektforløbene skal børnenes omverdensforståelse, sociale kompetencer,
kognition, kommunikation og begrebsudvikling styrkes. Projektet vil omfatte udvalgte dagtilbud, hvor det
vurderes, at der er en høj andel af børn, der potentielt er i en udsat position. Indsatsen skal ses i tæt
tilknytning til det forældresamarbejde, der gælder for hele mønsterbryderindsatsen.
Fokus på sprog
Med dialogisk læsning i vuggestuerne og den kommunale dagpleje har Frederiksberg Kommune sat
projektøren på vigtigheden af den tidlige sprogudvikling hos børn. Den indsats, det pædagogiske personale
gør i dagtilbuddene, er vigtig, men den kan gøres endnu bedre ved at forældrene også har fokus på at tale
og læse med deres børn. Derfor er det et udviklingspunkt i 2017 at få skabt mini-biblioteker i flere dagtilbud,
hvor bøger er tilgængelige for både børn, forældre og personale.
Udviklingsprojektet tager form i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommunes bibliotek, og aktuelt søger
arbejdsgruppen økonomiske ressourcer til at udvide projektet, så det bliver både større og mere
udviklingspræget end først skitseret. Det er et særligt fokuspunkt i udviklingsprojektet at koble det til både
arbejdet med effektlogikken og arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Fortsat fokus på tilsynsopgaven
Et vigtigt redskab til sikring og fortsættelse af kvalitetsudviklingen er de tilsyn, som de pædagogiske
konsulenter foretager i daginstitutionerne. Hvert dagtilbud får årligt minimum ét anmeldt og ét uanmeldt
tilsyn. Hvert tilsyn munder ud i en skriftlig rapport, som institutionen modtager. Den seneste rapport skal
være offentlig tilgængelig på det enkelte dagtilbuds hjemmeside.
Det er forvaltningens fokus, at tilsynsrapporterne lægger vægt på udvikling af kvaliteten i den pædagogiske
praksis. Et andet fokuspunkt er, at dagtilbudslederne oplever tilsynsrapportener som meningsfulde og
anvendelige i arbejdet med at videreudvikle den pædagogiske kvalitet. Derfor er et af tiltagene, at
dagtilbudslederen følger med den tilsynsførende konsulent rundt og drøfter pointer undervejs i
tilsynsbesøget. Dermed sikres den ledelsesmæssige forankring og det ledelsesmæssige ansvar for
opfølgning på tilsynet også.
I arbejdet med at tilpasse og kvalitetsudvikle tilsynsopgaven bliver dagtilbudsledernes individuelle og
samlede feedback benyttet. På denne måde sikres en proces, hvor redskaberne hele tiden bliver bedre og
tilpasset det formål, som de skal opfylde.
Fremadrettet vil det være et udvidet fokus at sikre dialog, opfølgning og sparring til lederne mellem
tilsynsbesøgene, således at kvalitetsudvikling og opfølgning på tilsynsbesøgene sker mere dynamisk og ikke
udelukkende som nedslag omkring tidspunktet for tilsynsbesøget.
Kvalitet i dagtilbud på Frederiksberg
For at videreudvikle det fælles sprog og det fælles fokus på kvalitet i vores dagtilbud i fremtiden, vil det være
gavnligt at drøfte, hvad god kvalitet er, hvordan vi vurderer den nuværende kvalitet, og hvordan vi kan
udvikle den pædagogiske kvalitet yderligere. Dette skal sikre en fælles forståelse og en udvikling mod endnu
højere kvalitet. Drøftelserne skal på sigt munde ud i en fælles forståelse af, hvad der forstås ved ”god
kvalitet” i dagtilbuddene i Frederiksberg Kommune.
En arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere, pædagogiske konsulenter og ledelsen i
Dagtilbudsafdelingen har i 2016 kortlagt styrker og udviklingspunkter vedrørende kvaliteten i Frederiksberg
Kommunes dagtilbud. Arbejdet med den kortlægning skal i 2017 omsættes til et handlingsrettet ”manifest”,
som kan tjene som inspiration til fortsat udvikling af den faglige kvalitet på området.
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Nedbringelse af sygefravær
Sygefraværet blandt personale i Frederiksberg Kommunes dagtilbud er højt sammenlignet med andre
områder i Frederiksberg Kommune. På tværs af dagtilbuddene er der en væsentlig forskel i sygefraværet, og
der er derfor ikke tale om en generel tendens, når man som professional arbejder med børn.
Et højt sygefravær er en udfordring, da det betyder, at dagtilbud med højt sygefravær skal undvære mange
personaleressourcer set i forhold til dagtilbud med et lavere sygefravær. Dagtilbudsafdelingen har derfor, i
samarbejde med HR-afdelingen i Frederiksberg Kommune, iværksat konkrete initiativer til at nedbringe
sygefraværet blandt pædagogisk personale – blandt andet gennemføres der målrettet vejledning i at arbejde
med henholdsvis kort og langt sygefravær.
I 2017 gennemføres en række målrettede aktiviteter for ledelserne i de dagtilbud, der har et sygefravær, der
er over gennemsnittet for Frederiksberg Kommune i form af direkte rådgivning om den specifikke problematik
i enkeltinstitutioner og i form af uddannelse i, hvordan man kan arbejde med nærvær i hele
medarbejdergruppen og uddannelse i at håndtere ”den vanskelige samtale” med enkeltmedarbejdere.
Samtidig indgår sygefravær som tema på alle lederudviklingssamtaler for dagtilbudslederne.

Dagtilbud for alle børn
Frederiksberg Kommune har fokus på at sikre gode dagtilbud for alle børn. Dette sker blandt andet ved at
fastholde og udvikle et fokus på den inkluderende praksis i alle dagtilbud, samt at sikre, at børn med særlige
behov får den støtte, de har brug for.
Udvidelse af specialiseret dagtilbud
For at sikre en sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats til børn
og unge med særlige behov for støtte, er Kommunalbestyrelsen ifølge Servicelovens § 19 stk. 2 forpligtet til
at udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Frederiksberg Kommunes Sammenhængende Børnepolitik
sætter således fokus på, hvordan de almene tilbud bidrager til en forebyggende indsats – herunder
overgangene i barnets liv. Politikken illustrerer det samlede spektrum i den sammenhængende indsats: fra
almenområdet over diverse målrettede forebyggende og understøttende indsatser til specialområdet.
I 2017 færdiggøres udvidelsen med 10 pladser af kommunens specialiserede dagtilbud, Magnoliahuset. Det
nye Magnoliahus bliver åbnet i april for børn med et bredere spektrum af fysiske og udviklingsmæssige
særlige behov.
Der er ved udvidelsen etableret en tilbygning i et plan, som er bygget sammen med den eksisterende
bygning i to plan. Tilbygningen rummer blandt andet to grupperum, fællesrum og et rum til fysio- og
ergoterapi.
Med udbygningen bliver det muligt at mindske afstanden mellem hjem og dagtilbud for en række familier, der
hidtil er blevet anvist til pladser i omkringliggende kommuner.
Modtagelse af familier med flygtningebaggrund
Frederiksberg Kommune modtager, ligesom mange øvrige kommuner, fortsat flygtningefamilier, som skal
integreres i det danske samfund. I 2016 modtog dagtilbuddene 50 børn med flygtningebaggrund og deres
familier, som alle skal opleve en god velkomst og et godt integrationsprogram i Frederiksberg Kommune.
Forventningen er, at dagtilbuddene i Frederiksberg Kommune i 2017 skal modtage omkring 60 børn med
flygtningebaggrund og deres familier.
Børn med flygtningebaggrund kan opleve en række udfordringer – og for mange af familierne er der tale om
flere og komplekse udfordringer. Derfor er det afgørende vigtigt, at der bliver arbejdet målrettet med børnene
og familierne. Dette arbejde kræver en specialiseret indsats, der rækker ud over den generelle indsats i
dagtilbuddene.
Når familierne ankommer til Frederiksberg Kommune, inviterer dagtilbudsområdes tosprogskonsulent til et
møde, hvor familien introduceres til dagtilbudsområdet. Tosprogskonsulenten anviser en plads i et dagtilbud,
der vurderes at være det rigtige sted for lige netop denne familie. Ydermere er tosprogskonsulenten i tæt
dialog med personalet i det dagtilbud, der skal modtage familien, samt deltager løbende i statusmøder med
familien og dagtilbuddet. Der er mulighed for bistand fra tolke ved både møder og ved barnets modtagelse i
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dagtilbuddet. For at sikre videndeling og erfaringsopsamling er der dannet et netværk for de dagtilbud, der
modtager børn med flygtningebaggrund. Netværket mødes fire gange årligt.
For at understøtte arbejdet med at integrere familierne er der blevet udarbejdet en folder, der er målrettet
dagtilbudsledere og pædagogisk personale. Folderen beskriver, hvordan dagtilbuddene kan arbejde
fokuseret og målrettet med modtagelsen af børn og familier, der er flygtninge. Folderen bygger blandt andet
på gode erfaringer fra andre kommuner. I forlængelse af dette er der afholdt en række kurser for det
pædagogiske personale, hvor fokus har været, hvordan vi bedst muligt modtager og arbejder med børn, der
er flygtninge.

Sundhed, mad og pædagogik i kombination
I Frederiksberg Kommune arbejder ud fra tanke om, at børns trivsel er forbundet med deres sundhed. Derfor
er der også på dagtilbudsområdet et specifikt fokus på kommunes indsatsområder i den fælles
sundhedspolitik. Indsatserne under Børneudvalget er uddybet i bilag 2.
Fælles sundhedsindsatser
Det første indsatsområde omhandler sundhed for alle. Konkret arbejdes der med et stærkt samarbejde
mellem sundhedsplejen, børne- og ungelægen og dagtilbuddene.
Det andet indsatsområde handler om fællesskaber. På dette område er flere initiativer med til at sætte fokus
på børns fællesskaber – blandt andet arbejdet med den inkluderende praksis og mønsterbryderindsatserne.
Det tredje indsatsområde er familier. Også på dette indsatsområde har dagtilbudsområdet en væsentlig
mulighed for at bidrage. Arbejdet med familierne sker på flere niveauer og for alle familier gælder det, at
forældrene skal være en integreret del af det pædagogiske arbejde som en forudsætning for at styrke børns
trivsel, udvikling og læring.
Det fjerde og sidste indsatsområde er byrum. Et af initiativerne for dette indsatsområde er fokus på at få flere
børn og forældre til at cykle til og fra dagtilbuddet.
Samlet set skal indsatserne under hvert af de fire indsatsområder hjælpe til at inspirere børn og forældre til
et balanceret og sundt liv. Her kan dagtilbuddene spille en væsentlig rolle – i tæt dialog og i en
samskabende kontekst med forældrene. I 2017 skal alle dagtilbud vurdere, om der skal ske justeringer i
deres perspektiv på sundhed.
Måltider og bevægelse i dagtilbud
På dagtilbudsområdet er fokus også på at udvikle og styrke en pædagogisk praksis med sunde kost- og
motionsvaner, som er til glæde for børnene og deres forældre her og nu, og som kan udvikle madmod og
madglæde hos børnene, så de får lyst, mod og vilje til på egen hånd - eller sammen med andre - at træffe
valg, der understøtter trivsel og sundhed. Udviklingsarbejdet beror på, at pædagoger, køkkenfaglige
medarbejdere, børn og forældre sammen kan påvirke den næste generations motions- og måltidskultur.
Frederiksberg Kommunes dagtilbud har i 2016 deltaget i to forskningsprojekter med fokus på mad og
måltidet. To daginstitutioner har deltaget i et forskningsprojekt på DPU, Aarhus Universitet, hvor der har
været arbejdet under overskriften: Børn, mad og måltider. Deltagelse i dette forskningsprojekt har bidraget
med inspiration og nye vinkler på aspekter i maden og måltidet. Målet er, at sunde mad- og spisevaner bliver
en naturlig del af hverdagen i såvel dagtilbuddet som i hjemmet, og vi derved får sunde og glade børn, der
trives. Begreber som maddannelse, madmod, nydelse og mad med smag er inddraget i det nye oplæg til en
revideret mad- og måltidspolitik.
Tre daginstitutioner har deltaget i et forskningsprojekt om de ernæringsmæssige-, kvalitets-, og
spildmæssige effekter af en økologisk omlægning i offentlige storkøkkener. Projektet har konkret fokuseret
på madspild og undersøgt børnenes vurdering af maden. Erfaringer fra projektet er blevet delt på et møde
for køkkenfaglige medarbejdere i dagtilbud.
Der er udarbejdet nye rammer for udarbejdelse af dagtilbuddenes mad- og måltidspolitik, hvor den nyeste
viden, bl.a. fra de projekter flere dagtilbud har deltaget i 2016, er integreret. Dagtilbuddenes arbejde med at
revidere de eksisterende mad- og måltidspolitikker forventes igangsat i 2017. Forvaltningen tilbyder
institutionerne inspiration og hjælp til opgaven.
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Sideløbende med indsatserne omkring mad og måltider er der på dagtilbudsområdet også et udvidet fokus
på bevægelse og motion blandt børn, hvilket også er en del af arbejdet med læreplanstemaet Krop og
bevægelse. I efteråret 2016 blev der afholdt to kursusdage for pædagoger i samarbejde med PPR, der
omhandlede motorisk udvikling bevægelse hos børn. Kurserne blev afholdt som en del af
mønsterbryderindsatsen, da kendskab til egen krop og motorik er relevante emner set i relation til arbejdet
med børnene i mindre grupper.
Dagtilbuddenes bevægelsespolitikker skal, i relation til mad- og måltidspolitikkerne, revideres. Dette arbejde
forventes også igangsat i 2017.

Digitalisering på dagtilbudsområdet
Digitale redskaber er en del af langt de fleste børns hverdag. Dette gælder også for børn i dagtilbud. Det er
derfor naturligt, at digitale redskaber indgår i børnenes dag i dagtilbuddene på lige fod – og i samspil – med
de øvrige pædagogiske aktiviteter, der understøtter barnets trivsel, udvikling og læring. Samtidig kan digitale
løsninger være med til at understøtte en effektiv administration, forældrekommunikation og vidensdeling.
På dagtilbudsområdet er det en ambition at styrke det digitale arbejde i daginstitutionerne.
Digitaliseringsstrategi
I 2017 vil en digitaliseringsstrategi for dagtilbudsområdet blive fremlagt til politisk godkendelse. I strategien
beskrives mål og indsatser for inddragelse af digitale redskaber i dagtilbuddenes pædagogiske og
administrative arbejde for de kommende tre år. Digitaliseringsstrategien skal sætte skub i digitaliseringen og
skabe en fælles retning på området.
I strategien introduceres tre mål som retningsgivende for inddragelsen af digitale redskaber.
Inddragelsen af digitale redskaber skal ses som en integreret del af det pædagogiske arbejde, der
understøtter børns trivsel, udvikling og læring. Læring fremmes ved at lege, eksperimentere og slippe
fantasien løs, og med digitale redskaber kan børn blandt andet tegne, filme, bygge og fortælle på nye og
kreative måder. Digitale redskabers potentiale for kreative og fælleskabende aktiviteter skal understøtte et
udforskende og eksperimenterede læringsmiljø. Inddragelsen skal følge børnenes nysgerrighed og
interesser, og herigennem motivere til deltagelse i pædagogiske aktiviteter.
En inddragelse af digitale redskaber i dagtilbud skal give børn de bedste forudsætninger til at kunne forstå
og begå sig i en digital og global verden. Et fokus på digital dannelse skal starte i dagtilbud, og børn skal
allerede her stifte bekendtskab med at være en god ven i det digitale rum, at forholde sig kritik til digitale
informationer og samtidig kunne udtrykke sig digitalt på en selvstændig, legende og eksperimenterende
måde. Forventningen er, at hvis børn i en tidlig alder lærer at forholde sig til den digitale verdens muligheder,
så kan de navigere mere ubesværet og kompetent end unge og voksne gør i dag.
Digitale redskaber i dagtilbud skal understøtte hverdagen ved at øge det pædagogiske overblik og styrke
arbejdsgange med administration, pædagogisk dokumentation, evaluering og forældresamarbejde.
Inddragelsen af digitale redskaber skal ligeledes understøtte den pædagogiske praksis ved at øge
overblikket og frigive ressourcer til tid med børnene.
En række indsatser er planlagt i forbindelse digitaliseringsstrategien for dagtilbudsområdet. Indsatserne
består blandt andet af kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske personale i dagtilbuddene, en
udbygning af det digitale bibliotek, en digital vidensbank og en IT-support-ordning for dagtilbuddene.
Dele af digitaliseringsstrategiens indsatser igangsættes i 2017 og finansieres af allerede bevilget finansiering
til investering i digitalisering. Forudsætningen for fuld implementering af strategiens initiativer for 2018 og
2019 vil være fortsat prioritering af digitaliseringsarbejdet.
Indkøb af digitale redskaber
En række initiativer danner allerede et afsæt for det videre arbejde med digitalisering på dagtilbudsområdet.
Når arbejdet med digitale redskaber i dagtilbud skal styrkes, er tilgængeligt udstyr en forudsætning. For at
understøtte det digitale arbejde i institutionerne, blev der derfor i 2016 indkøbt en iPad med dertilhørende
cover til hver vuggestue- og børnehavegruppe på alle kommunale og selvejende dagtilbud. Indkøbet skal
dels styrke det digitale, pædagogiske arbejde, og dels optimere det administrative arbejde, da det letter
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forældres og personales adgang til fremmøde- og ferieregistrering, sovetider og generelle informationer om
dagen i dagtilbuddet.
Trådløst netværk
En nødvendig forudsætning for at kunne understøtte dagtilbuddenes brug af IT i det pædagogiske arbejde
er, at teknologien og hardwaren er i orden. Kommunalbestyrelsen forstærkede med budget 2016 netop
udbygningen af det trådløse netværk til at omfatte ikke alene kommunale institutioner men også de
selvejende. Dette arbejde er nu i gang. De kommunale institutioner har fået etableret trådløst netværk i
2016, og de selvejende institutioner følger i løbet af 2017.
I forlængelse af udbredelsen af trådløst netværk arbejder Dagtilbudsafdelingen i samarbejde med ITafdelingen i 2017 endvidere med at planlægge, hvilke muligheder der er for at sikre, at kommunens
skovsteder får en trådløs netværksløsning til understøttelse af deres pædagogiske arbejde.
Frederiksberg Børneintranet
For at styrke forældrekommunikation og administration i dagtilbuddene blev Frederiksberg Børneintranet
implementeret i 2014. Børneintranettet benyttes i alle kommunale dagtilbud samt i 10 selvejende dagtilbud.
Frederiksberg Børneintranet bruges bl.a. til registrering af børnenes stamdata, mødetider, protokoller og
kommunikation mellem hjem og dagtilbud.
Primo 2017 fik de institutioner, som benytter Frederiksberg Børneintranet, en infoskærm. Infoskærmen er en
digital visuel informationstavle, der skal understøtte kommunikationen mellem daginstitution og forældre. I
første halvår af 2017 vil alle dagtilbud, der har Frederiksberg Børneintranet, modtage undervisning i
infoskærmsløsningen, opdateringer i børneintranettes generelle brugerflade og et nyt
billedhåndteringsværktøj, som har til sigte at forbedre institutionernes kommunikation med forældre via
børneintranettet.
Dagtilbudsområdet i Frederiksberg Kommune vil indgå i det fællesoffentlige brugerportalsinitiativ, Aula. Aula
vil gå på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet og vil således sikre genkendelighed for forældre, børn og
personale fra barnet starter i dagtilbud, til det forlader skolen. Aula forventes implementeret på
dagtilbudsområdet i 2020 og vil erstatte det nuværende børneintranet.
Digital platform til mønsterbryderindsatsen
For at styrke arbejdet med Mønsterbryderindsatsen i dagtilbuddene udarbejdes en digital platform.
Børneudvalget tildelte i 2016 midler fra Innovationspuljen til projektet, og løsningen forventes færdig i første
halvår af 2017. Platformen vil indeholde de pædagogiske redskaber, der bruges til refleksion, videndeling og
læring i forbindelse med Mønsterbryderindsatsen. Løsningen skal erstatte de store mængder af papir og
ressourcer, som på nuværende tidspunkt går til at organisere refleksionsnoter og pædagogiske overvejelser
om børnegruppers udvikling. Desuden skal platformen styrke overblikket og arbejdet med dokumentation og
evaluering, da udfyldte refleksionsnoter og overvejelser samles ét sted og kan deles med andre og vise
udvikling over tid. Udviklingen af platformen sker i et samarbejde mellem Dagtilbudsafdelingen, ITleverandøren og en udviklingsgruppe, der består af ledere og pædagoger fra dagtilbud i Frederiksberg
Kommune.
LetDialog
I efteråret 2016 igangsattes et pilotprojekt vedrørende afprøvning af kommunikationsværktøjet ”LetDialog”.
Projektet skal lette dialogen mellem bl.a. institutionsledere, sagsbehandlere, PPR og forældre i forbindelse
med koordinering af indsatser i enkeltsager. I sådanne situationer får en institutionsleder hurtigt en meget
koordinerende rolle. Her kræver det store ressourcer at sikre et passende informationsniveau blandt de
forskellige parter. Derfor er der brug for et enkelt kommunikationsværktøj, hvor der hurtigt og sikkert kan
udveksles oplysninger og deles viden. Desuden tilbyder værktøjet forældrene en nem og enkel mulighed for
at give samtykke til de parter, der skal være deltagere i dialogen. Dagtilbudsområdet deltager i 2017 i
arbejdet på det samlede børne- og ungeområde med at uddybe vores afprøvninger af ”LetDialog”.
Pilotprojekt om digital vagtplanlægning i dagtilbud
Størrelsen af institutionerne i Frederiksberg Kommune betyder, at hver enkelt institution har mange ansatte.
Det er en stor og kompleks opgave for lederne at planlægge vagtskema for personalet, og en sådan opgave
har traditionelt set været løst manuelt. Med blyant og papir. I 2017 kommer en digital vagtplanlægning i fuld
drift. Med den nye digitale platform deltager medarbejderne selv i skemalægningen, idet de kan lægge ud og
byde ind på vagter, så det harmonerer med den enkeltes ønsker og behov. Testforløbet med deltagelse af
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fire kommunale og et selvejende dagtilbud blev afsluttet i 2016. På baggrund af de positive erfaringer fra
test-institutionerne igangsættes et 2-årigt pilotprojekt, hvor platformen udrulles til de øvrige kommunale
daginstitutioner og yderligere otte selvejende dagtilbud.
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Fortsat indsats: Revitalisering af daginstitutionernes mad- og måltidspolitikker og kobling til den
pædagogiske praksis.

Udvalg

Børneudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?

Mål 3: Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil

Indsats for at nå
målet

Revitalisering af daginstitutionernes mad- og måltidspolitikker og kobling til
den pædagogiske praksis.
Forvaltningen vil understøtte institutionernes arbejde med mad- og
måltidspolitikkerne ved formidling af opdateret viden i samarbejde med
Sundhedstjenesten og Sundhedscentret.
Der etableres et tværfagligt samarbejde mellem Sundhedstjenesten og
Sundhedscentret. Gennem inddragelse af forældrebestyrelsen samskabes
politikken med brugerne inden for rammerne af de faglige anbefalinger.
1. De eksisterende rammer for mad- og måltidspolitikker i Frederiksberg Kommunes

Beskrivelse af
indsatsen
Samskabelse

Succeskriterier og
indikatorer 20162017

Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017

Kommentarer til
implementering af
indsatsen 2016-2017

Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?
Samskabelse

Ved at sikre, at børn får sund mad, når de er i daginstitution

daginstitutioner med tilhørende vejledning i udarbejdelse af mad- og måltidspolitik i
daginstitutionerne fra 2006 gennemgås af Børne- og Ungelægen,

Sundhedsplejen og Tandplejen i samarbejde med Sundhedscentret med
henblik på at opdatere de sundhedsfaglige anbefalinger.
2. Inspirationspakke udsendes til ledere og formænd for forældrebestyrelserne
med opfordring til at iværksætte en revision af institutionens mad- og
måltidspolitik i 2016.
3. Inspirationsoplæg fra Sundhedstjenesten på dagtilbudsledernes sommermøde
den 16. juni 2016 om aktuelle sundhedsfaglige anbefalinger og viden.
4. Kendskabsgrad og vurdering af efterlevelse af politikken kortlægges i
brugertilfredshedsundersøgelsen i efteråret 2016
5. Offentliggørelse af reviderede mad- og måltidspolitikker på institutionernes
hjemmesider primo 2017
Dagtilbudsafdelingen, Administrativ pædagogisk konsulent Mette Ellegaard,
meel02@frederiksberg.dk
1. Dagtilbudsafdelingen og Sundhedstjenesten har gennemgået de eksisterende
retningslinjer.
2. Udsat
3. Udsat
4. I forbindelse med Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 er kendskabsgraden
til Mad- og Måltidspolitikken kortlagt. Totalt set anfører 63 procent, at de ”I høj
grad” eller ”I nogen grad” har kendskab til institutionens mad- og måltidspolitik.
5. Udsat
Under det forberedende arbejde, er det besluttet at folde den pædagogiske og
dannelsesmæssige vinkel yderligere ud, som supplement til de officielle kostråd.
Inspireret af projektet ”Maddannelse, madmod og madglæde,” hvor der sættes
fokus på temaerne maddannelse, måltidspædagogik, de fysiske rammer og
måltidets sociale betydning i daginstitutionen. Der søges etableret et samarbejde
med DPU i dette spor. Det har udskudt indsatsen til 2017.

Indsatsen videreføres i revideret form.

Der søges indgået et partnerskab med Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU)
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Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)

Sundhedscentret, kostvejleder Marianne Landor Gerlow
At projektets beskrivelse og organisering er fastlagt i 2017 og arbejdet er igangsat
ude på institutionerne i 2018.
Offentliggørelse af reviderede mad- og måltidspolitikker på institutionernes
hjemmesider primo 2018.

Kontaktperson og
afdeling

Kendskabsgrad og vurdering af efterlevelse af politikken er steget ved
brugertilfredshedsundersøgelsen i 2020
Dagtilbudsafdelingen, Administrativ pædagogisk konsulent Mette Ellegaard,
meel02@frederiksberg.dk
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Fortsat indsats: Revitalisering af daginstitutionernes bevægelsespolitikker og kobling til den
pædagogiske praksis

Udvalg

Børneudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?

Mål 3: Flere borgere skal have en sund og aktiv livsstil

Indsats for at nå
målet

Revitalisering af daginstitutionernes bevægelsespolitikker og kobling til den
pædagogiske praksis.
Forvaltningen vil understøtte institutionernes arbejde med bevægelsespolitikker
ved formidling af opdateret viden i samarbejde med Sundhedstjenesten,
Sundhedscentret og Fællesrådgivningen.
Der etableres et tværfagligt samarbejde mellem Sundhedstjenesten,
Sundhedscentret og Fællesrådgivningen. Gennem inddragelse af
forældrebestyrelsen samskabes politikken med brugerne inden for rammerne af de
faglige anbefalinger.
1. De eksisterende rammer for bevægelsespolitikker i Frederiksberg Kommunes

Beskrivelse af
indsatsen
Samskabelse

Succeskriterier og
indikatorer 20162017

Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017

Kommentarer til
implementering af
indsatsen 2016-2017
Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i
handleplane 20172018?
Samskabelse

Ved at styrke rammerne for, at børn bevæger sig, når de er i daginstitution

daginstitutioner med tilhørende vejledning i udarbejdelse af bevægelsespolitikker i
daginstitutionerne fra 2006 gennemgås af Børne- og Ungelægen,

Sundhedsplejen og Tandplejen i samarbejde med Sundhedscentret og
Fællesrådgivningen med henblik på at opdatere de sundhedsfaglige
anbefalinger.
2. Inspirationspakke udsendes til ledere og formænd for forældrebestyrelserne
med opfordring til at iværksætte en revision af institutionens bevægelsespolitik
i 2016.
3. Inspirationsoplæg fra Sundhedstjenesten på dagtilbudsledernes sommermøde
den 16. juni 2016 om aktuelle sundhedsfaglige anbefalinger og viden.
4. Kendskabsgrad og vurdering af efterlevelse af politikken kortlægges i
brugertilfredshedsundersøgelsen i efteråret 2016
5. Offentliggørelse af reviderede bevægelsespolitikker på institutionernes
hjemmesider primo 2017
Dagtilbudsafdelingen, Administrativ pædagogisk konsulent Mette Ellegaard,
meel02@frederiksberg.dk
1. Dagtilbudsafdelingen og Sundhedstjenesten har gennemgået de eksisterende
retningslinjer.
2. Udsat
3. Udsat
4. I forbindelse med Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 er kendskabsgraden
til bevægelsespolitikken kortlagt. Totalt set anfører 43 procent, at de ”I høj
grad” eler ”I nogen grad” har kendskab til institutionens bevægelsespolitik,
medens 35 procens anfører at de ”I mindre grad” eller ”Slet ikke” har kendskab
til politikken. .
5. Udsat
Projektet er af ressourcemæssige grunde udskudt til 2017-2018.

Projektet videreføres i 2017-2018. I den forbindelse inddrages resultaterne af
delanalyse 4 og delanalyse 5 i rapporten ”Fremtidens idrætsfaciliteter i
Frederiksberg Kommune” med fokus på aktiviteter der både omfatter børn og
voksne.
-
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Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)

Kontaktperson og
afdeling

1. At institutionerne har revitaliseret deres bevægelsespolitikker i løbet af 20172018
2. Reviderede bevægelsespolitikker er offentliggjort på institutionernes
hjemmeside medio 2018.
3. Kendskabsgraden og efterlevelsen af politikken er steget i
Brugertilfredshedsundersøgelsen 2020
Dagtilbudsafdelingen, Administrativ pædagogisk konsulent Mette Ellegaard,
meel02@frederiksberg.dk
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Mål 6
Fortsat indsats: Etablering af beredskab, organisering og samarbejde omkring familier der tilhører
kendte risikogrupper (Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre uden tilknytning til arbejdsmarkedet,
misbrug m.fl.)

Udvalg

Børneudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?

Mål 6: Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab

Indsats for at nå
målet

Etablering af beredskab, organisering og samarbejde omkring familier der
tilhører kendte risikogrupper (Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre uden
tilknytning til arbejdsmarkedet, misbrug m.fl.)
Indsatsen handler om at styrke støttemuligheder i nærmiljøet og skabe tydelige
handleveje, samt øge viden og uddannelse
1. Endelig vedtagelse og formidling af Den Sammenhængende Børnepolitik
2. De første fire forældreklasseforløb er realiseret i 2016
3. De institutionstilknyttede socialrådgivere fortsætter arbejdet i 2016
Børne- og Ungestaben, chefkonsulent Kim Røssell, kiro02@frederiksberg.dk

Beskrivelse af
indsatsen
Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer 20162017
Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017
Kommentarer til
implementering af
indsatsen 20162017

Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?
Samskabelse
Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)
Kontaktperson og
afdeling

Ved at give den rette støtte, når familier har problemer.

1. Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. december 2016 Frederiksberg Kommunes
”Sammenhængende Børnepolitik”
2. Der er opstartet 10 familieklasseforløb i 2016.
3. Gennemført.
Ordningen med socialrådgivere i dagtilbud er evalueret i sommeren 2016 og
forelagt Mønsterbryderudvalget den 29. august 2016. Evalueringen viser at
socialrådgiverne har deltaget i 450 planlagte møder hvor der er drøftet 390
konkrete børn. Evalueringen viser at dialogen mellem dagtilbud og
Familieafdelingen er klart styrket, til gavn for den tidlige opsporing af børn i
udsatte positioner. Der er fra dagtilbud modtaget 43 underretninger på nye børn
mod 17 året før.

Initiativ omkring familieklasser samt institutionstilknyttede socialrådgivere
fortsættes. Der er opstartet 2 hold familieklasser i januar 2017, hvor der også
gennemføres en kampagne der skal styrke rekrutteringen .
1. At der opstartes mindst 10 hold familieklasser i henholdsvis 2017 og 2018.
2. At aktivitetsniveauet for socialrådgivere ved evalueringen medio 2017 ligger på
niveau med evalueringen medio 2016.
Sundhedsplejen, ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl,
suda01@frederiksberg.dk
Familieafdelingen, sektionsleder Claus H. S. Jørgensen, cljo01@frederiksberg.dk
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Fortsat indsats: Frederiksberg Kommunes koncept for inkluderende pædagogisk praksis
implementeres i alle dagtilbud. Løbende opfølgning gennem effektmåling

Udvalg

Børneudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?

Mål 6: Alle borgere skal have mulighed for at være en del af et robust fællesskab

Indsats for at nå
målet
Beskrivelse af
indsatsen

Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer 20162017
Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017
Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?
Samskabelse
Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)

Kontaktperson og
afdeling

Ved at der i alle kommunens dagtilbud arbejdes systematisk med inkluderende
pædagogisk praksis.
Frederiksberg Kommunes koncept for inkluderende pædagogisk praksis
implementeres i alle dagtilbud. Løbende opfølgning gennem effektmåling.
Der arbejdes ud fra seks pejlemærker:
1. Alle børn skal opleve/have mulighed for at være en del af et fællesskab.
2. Alle børn skal opleve at kunne bidrage til fællesskabet.
3. Personalet tager ansvar for udvikling af inkluderende fællesskaber.
4. Ledelsen skaber synlighed og tydelighed om arbejdet med den inkluderende
praksis.
5. Forældrene er betydningsfulde medspillere.
6. Den fysiske indretning skal understøtte den inkluderende praksis.
1. I 2016 forelægges en samlet afrapportering politisk.
2. Løbende videreudvikling af pædagogisk praksis, så flere børn opnår bedre
resultater indenfor rummelighed og evne til at udsætte egne behov.
Dagtilbudsafdelingen, Anne-Sofie Due 38210023, anso16@frederiksberg.dk
1. Udsat til 2017
2. Pædagogisk praksis udvikles løbende gennem f.eks. etablering af små
læringsgrupper

Projektet fortsættes og resultater på institutionsniveau gøres tilgængelige gennem
FK-LIS.
1. Resultaterne af effektstyringen er forelagt og drøftet i Børneudvalget i 2017.
2. Udviklingen af den pædagogiske praksis fortsættes med synlig effekt på
indikatorerne i effektmålingen. Udviklingen i den pædagogiske praksis følges
gennem årlige målinger på børnenes opnåede færdighedsniveauer.

Dagtilbudsafdelingen, Anne-Sofie Due 38210023, anso16@frederiksberg.dk
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Mål 10
Fortsat indsats: Fokus på cykelparkering ved institutionerne (gerne med brug af nudging), samt
systematisk formidling af nationale cyklistkampagner på institutionerne herunder brug af cykelhjelm

Udvalg

Børneudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?

Mål 10: Flere borgere går eller cykler i hverdagen

Indsats for at nå
målet
Beskrivelse af
indsatsen

Samskabelse

Succeskriterier og
indikatorer 20162017
Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017
Kommentarer til
implementering af
indsatsen 20162017
Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?
Samskabelse
Nye succeskriterier
og indikatorer (forår
2017-ultimo 2018)

Kontaktperson og

Ved at øge andelen af forældre, der går eller cykler, når de afleverer deres barn i
daginstitution
Fokus på cykelparkering ved institutionerne (gerne med brug af nudging),
samt systematisk formidling af nationale cyklistkampagner på
institutionerne herunder brug af cykelhjelm
I gennemsnit har 2/3 af børnefamilierne på Frederiksberg under 1 km. til deres
barns daginstitution (Børneudvalget, sag 66, 8. juni 2015) og kun 7% over 2
kilometer. Gennem bedre faciliteter for cyklister ved institutionerne kombineret
med kampagner, skal andelen af forældre der går/cykler til institutionen øges.
1. Barrierer og muligheder for cyklister ved de kommunale daginstitutioner
kortlægges
2. Enten særskilt eller i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelsen i 2016
etableres en baseline for, hvilken transportform borgeren primært anvender til
daginstitutionen
3. Relevante nationale kampagner formidles lokalt
Gennem inddragelse af forældrebestyrelsen samskabes lokale tiltag med
brugerne. Erfaringer fra By- og Miljøområdets kortlægning af den tilsvarende
problemstilling ved skolerne inddrages.
1. Kortlægningen er gennemført
2. Baseline er etableret
3. Kampagner er formidlet
Dagtilbudsafdelingen, specialkonsulent Marie Køppen Tværgaard,
matv01@frederiksberg.dk
1. Igangsættes i 2017
2. Gennemført
3. Gennemført
Kortlægningen er af ressourcemæssige grunde ikke gennemført i 2016.

Indsatsen fortsættes

Der samarbejdes med By- og Miljøområdet om opgaven.
1. Der foreligger en kortlægning med udgangen af 2017
2. Andelen der går cykler til dagtilbud er højere ved
Brugertilfredshedsundersøgelsen i 2020 (Andel der går/cykler til dagtilbud var i
2016 90 procent)
Området vil løbende følge målinger der belyser udviklingen i forældrenes
transportvaner.
Dagtilbudsafdelingen, Job Riis Skaaning, josk04@frederiksberg.dk
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Afdeling

26

Afsluttet indsats: Børnene kommer på mindst én ugentlig cykeltur og der afvikles en fælles
løbecykelevent for daginstitutioner i Frederiksberg Kommune

Udvalg

Børneudvalget

Mål fra
sundhedspolitikken
Hvordan skal målet
nås?

Mål 10: Flere borgere går eller cykler i hverdagen

Indsats for at nå
målet

Børnene kommer på mindst én ugentlig cykeltur og der afvikles en fælles
løbecykelevent for daginstitutioner i Frederiksberg Kommune
Børnene tilegner sig færdigheder i cykling (Løbecykler) ved at cykelleg bliver en
integreret del af den pædagogiske praksis.
Børnene oplever glæde ved bevægelse og fællesskabsfølelse.
Indhøstede og dokumenterede erfaringer formidles i Frederiksberg Kommune og
til eksterne aktører
1. Flere daginstitutioner på Frederiksberg deltager i løbecykelevent 2016
2. Videndeling med institutioner – så konceptet indarbejdes i den pædagogiske
praksis på flere institutioner i Frederiksberg Kommune
3. Resultater formidles til BUPL, Cyklistforbundet, Ministeriet for børn,
Undervisning og Ligestilling
Daginstitutionen Regnbuen, leder Mai Rørvig, 38106908/26150331,
regnbuen@mail.tele.dk

Beskrivelse af
indsatsen

Samskabelse
Succeskriterier og
indikatorer 20162017

Kontaktperson og
afdeling
Status på
succeskriterier og
indikatorer for
perioden 2016-2017
Kommentarer til
implementering af
indsatsen 20162017
Fremadrettet:
Videreføres
indsatsen i 20172018?

Ved at daginstitutioner skaber rammer for at flere børn cykler

1. Ja
2. Ja
3. Ja, (Børn & Unge, # 18, (side 33)
Erfaringerne viser med aldersgruppen, at det fungerer bedst med invitation af 10
grupper/stuer med maksimalt 50 børn.

Der afvikles en cykelevent 27. april 2017.
Projektet videreføres ikke som indsats, men fortsætter i drift.
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