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Formål

At lægge op til refleksion og 

diskussion om det sammenhængende 

børneliv i dagtilbuddene med særlig 

fokus på ”åbent dagtilbud” og 

overgangen fra børnehave til skole
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Indhold

• Kort om de reviderede læreplaner og ”det 

sammenhængende børneliv”

• Åbent dagtilbud: sammenhæng mellem læreplaner og 

inddragelse af lokalsamfundet

• Skolestart: overgang og sammenhæng

• Refleksioner i små grupper

• Kort opsamling
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Regeringens 22 forslag til et 

bedre dagtilbud (april 2017)
Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier

- Større gennemsigtighed gennem ny informationsportal

- Kampagne om forældres frie valg

- Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud

- Bedre vilkår for private leverandører

- Mere fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn

- Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

- Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser

- Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov

Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv

- En styrket pædagogisk læreplan

- Det åbne dagtilbud – samarbejde med lokalsamfund

- Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation

- Bedre kvalitet i private pasningsordninger

- Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

- Forsøg med målrettede sociale indsatser – herunder forældregrupper i dagtilbud og samarbejde med 

sundhedsplejen

- Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige

- Bedre overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart

- Bedre udveksling af relevant viden om børnene

- Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod skolestart

Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

- Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

- Implementering af en styrket pædagogisk læreplan på pædagoguddannelsen og på den pædagogiske 

assistentuddannelse

- Viden til praksis og implementering af en styrket pædagogisk læreplan

- Partnerskab om kompetenceudvikling og viden til praksis

Kilde: https://www.altinget.dk/artikel/her-er-regeringens-22-forslag-til-bedre-dagtilbud
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De reviderede læreplaner og ”det 

sammenhængende børneliv”

Begrebet ”sammenhæng” som del af Master for en

styrket pædagogisk læreplan: 

Sammenhæng mellem læreplanstemaer:

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole:

” Sammenhæng med børnehaveklassen handler om 

sammenhæng i børnenes liv. Det er ikke tilstrækkeligt, at

børn er skoleparate. Skolen skal også være børneparat og

bygge på et tydeligt børneperspektiv, der tager over, hvor

dagtilbuddet slipper”. (s. 16)
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”Det er ikke hensigten, at der skal arbejdes med

temaerne hver for sig, men at der arbejdes med 

dem i sammenhæng, hvilket typisk vil være med 

forskellig vægt ud fra de pædagogiske valg, der 

træffes lokalt”. (s. 16)



Åbent dagtilbud

- hvad er det?

- Lokale tilbud til dagtilbud, se fx i Københavns 

Kommune https://aabendagtilbud.kk.dk/

- Ikke ny praksis i dagtilbuddene (”at tage på tur”)

- Læreplanstemaer som en måde at orientere sig på og 

træffe beslutninger efter: Hvor skal vi tage hen – eller 

hvem skal vi invitere på besøg? (Fx i forbindelse med

et tema som kulturelle udtryksformer – ”KULT-projektet”

- Pædagogiske overvejelser: Lokale steder som potentielle 

læringsmiljøer (mellem det kendte og ukendte eller det 

familiære og det fremmede); nogle af de samme 

argumenter som man vil kunne finde i erfarings- og 

udendørspædagogikken (fx Dewey, 1938; Sæther & 

Hagen, 2014; Buass, 2016) 7

https://aabendagtilbud.kk.dk/


Åbent dagtilbud

- hvordan gør man det?

- Tværfagligt samarbejde og de muligheder og udfordringer der ligger 

heri (fx hvad ved de, som vi besøger, om små børn?)

- Ressourcer og organisering: tid, koordinering og transport

- Pædagogisk tilgang: Fx et ”narrativt perspektiv” og skabe 

sammenhæng gennem fortællinger, leg og børns tilknytning til nye 

lokale steder (Bruner, 1996; Nicolopoulou, 2006)

1. Fortællinger inden besøget (forventninger til stedet)

2. Fortællinger under besøget (vise stedet, bruge stedet)

3. Fortællinger efter besøget (hvad bringes konkret med fra stedet, 

fælles minder om stedet, inspiration til lege)
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Skolestart

Tre faser i ”overgange”

Vigtige nedslag i denne forbindelse:

• Bente Jensen, vigtigheden i forældresamarbejde 

(vive.dk)

• Affektregulering: Dunedin studies

• Ph.d. Luise Klinge: 3 psykiske behov (vive.dk)
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Aftaledokument: Stærke

dagtilbud

Dagtilbuddet skal i forbindelse med arbejdet med sin 

styrkede pædagogiske læreplan angive, hvordan 

lokalsamfund og forældrene inddrages i relation til 

samarbejdet om børns læring, hvordan man vil arbejde 

med overgangen til skole, og hvordan der tilret- telægges

pædagogiske læringsmiljøer, der tager højde for børn i 

udsatte positioner.(s9)

(regeringen.dk, børne og socialministeriet, 

Aftaledokument”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i 

fællesskabet” mellem dieverse partier a 9/6/2017( s 9 +15-

16)
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Skolestart

Nye skærpede krav til kommunernes beskrivelse af 

arbejdet med skolestart

Dagtilbud arbejder således med at klæde børnene på til en 

god start i børnehaveklassen ved at understøtte, at 

børnene udvikler sociale kompetencer, tro på egne evner, 

nysgerrighed, mod på at forsøge og fejle, bidrage i

fællesskaber samt lære- og virkelyst.: Master for en styrket

læreplan (2016:16)

Og 

---kommunen skal lave en strategi/plan der skal være 

lettilgængelig (ibid)
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Workshop – refleksioner i små 

grupper

Hvordan beskrives/varetages overgangen mellem daginstitution 

og skole i jeres hjemkommune?

I skal via kommunens/daginstitutionernes hjemmeside undersøge om kommunen 

forholder sig til:

Hvordan arbejder man med overgange mellem:

• Daginstitution

• Skole

• SFO

Er der bestemte tidspunkter på året hvor arbejdet varetages

Er det eventuelle samarbejde formaliseret ( temaarbejder, samarbejde mellem de 

professionelle, besøg i modtageinstitutionen o.a.)

- Er der procedurer for samarbejdet?

Inddrages forældre, i givet fald hvordan?

….og hvad I ellers finder interessant, dette kan også være, hvad der IKKE 

beskrives.
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