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Titel på problemorienteret case  
 

Et limbo mellem digital kommunikation og relationsdannelse 
i børnehaven.  
 

Resumé af case 
 

X-Købing kommune har valgt at implementere en digital 
velfærdsløsning i kommunens daginstitutioner. Kommunen 
har valgt, at børn, forældre og personale fremover skal 
anvende Tabulex, der er et elektronisk komme/gå-system i 
daginstitutionerne, hvor det bliver muligt for forældrene at 
kommunikere med daginstitutionen hele døgnet rundt.  
 

Beskrivelse af case 
 

Danmark står over for store samfundsudfordringer, når det 
kommer til opretholdelse af et højt velfærdsniveau i den 
offentlige sektor. Det skyldes bl.a. den demografiske 
udvikling, hvor flere forlader arbejdsmarkedet og færre 
kommer til.  
 
Den digitale velfærdsteknologi anses for at være et af svarene 
på fremtidens udfordringer, fordi der med digitalisering kan 
leveres velfærd på nye innovative og effektive måder.  
 
X-Købing kommune er et godt eksempel på, hvordan man har 
implementeret en digital velfærdsløsning i kommunens 
daginstitutioner. Kommunen har valgt, at børn, forældre og 
personale fremover skal anvende Tabulex, der er et 
elektronisk komme/gå-system i daginstitutionerne, hvor det 
bliver muligt at viderebringe beskeder om deres børn 24 
timer i døgnet. 
 
I hverdagen skal Tabulex blive et aktivt kommunikations- og 
administrationsredskab og således aflaste eksempelvis 
beskeder via telefonen.   
 
Med indførelsen af Tabulex har kommunen således 
digitaliseret en række arbejdsprocesser i kommunikationen 
mellem forældre og pædagoger i daginstitutionerne.  
 
Systemet sikrer digital kommunikation på følgende måder: 
• Oprette gå-hjem-aftaler 
• Oprette legeaftaler 
• Læse nyheder fra institutionen  
• Vedligeholde kontaktoplysninger 
• Sygemelding af børn 
• Sende beskeder til institutionen 
• Oprette kontaktpersoner 



En af kommunens institutionsledere udtaler om systemet: ”Vi 
ser frem til at indgå i systemets fagre nye verden, hvor 
dagligdagen vil blive lettere for såvel os som personale i 
børnehaven som for forældrene. Det vil frigive tid til fordybelse 
med børnene samt et øget fokus på kerneopgaven, og her er det 
samtidig vigtigt at nævne, at systemet ikke vil erstatte den 
personlige kontakt mellem forældre og personale”.   
 
I tilknytning til institutionslederens udtalelse kan der i øvrigt 
henvises til Dagtilbudslovens §7, som foreskriver, at 
forældresamarbejde er en vigtig brik i daginstitutionernes 
arbejde med børn.   
 

Pensummateriale 
 

KL: Lokal og digital - et sammenhængende Danmark: 
https://www.youtube.com/watch?v=0iTPELMRwrk  

 
Sørensen, M. (2007). Dansk, kultur og kommunikation – et 
pædagogisk perspektiv. Akademisk Forlag. (Kapitel 1, s. 17 – 
35)   
 

Casens faglige områder 
 

• Samfundsøkonomi – herunder politik og økonomi 
• Relationelle konsekvenser ved digitalisering 
• Effektivisering og velfærdsteknologi 
• (Digital) kommunikation mellem borger og institution 
• Pædagogisk arbejde på en daginstitution 
• Kerneopgaver i den offentlige sektor 
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Programansvarlige 
 

[Indsæt navn og kontaktoplysninger på ansvarlige for 
praktikdagen/e lokalt på professionshøjskolen.] 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0iTPELMRwrk

