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Alle skal have en
uddannelse
I Horsens har vi ambitioner for alle
børn og unge. Alle børn skal have en
god start på livet og alle børn og unge
skal have en uddannelse og et godt
og meningsfyldt liv.
Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2017-2019
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1. Indledning

Byrådet i Horsens Kommune har en vision om at:

Alle skal have en uddannelse
I Horsens har vi ambitioner for alle børn og
unge. Alle børn skal have en god start på
livet og alle børn og unge skal have en
uddannelse og et godt og meningsfyldt liv.
Den sammenhængende børne- og
ungepolitik 2017-2019

Visionen sætter fælles retning for de tiltag, som
Horsens Kommune sætter i gang på de områder,
hvor der arbejdes med børn og unge. Med fokus
på at ”det handler om børnene”, arbejder Horsens Kommune ud fra fire fælles målområder på
dagtilbuds- og skoleområdet. Det er læring, trivsel,
personlig mestring og samskabelse.
På dagtilbudsområdet er der til hvert målområde
opstillet ét resultatmål, der belyser udviklingen i
arbejdet med målområdet. De fire målområder og
de tilhørende resultatmål ses i kapitel 2 i tabel 2.1.
Kvalitetsrapporten giver en status på kvalitetsudviklingen af dagtilbudsområdet i Horsens Kommune fra 2015 til 2017 på baggrund af resultatmålene.

KVALITETSRAPPORTER OG
KVALITETSAFTALER
Kvalitetsrapporterne er sammen med kvalitetsaftalerne en del af den samlede styringsmodel for
dagtilbuds- og skoleområdet i Horsens Kommune.
Arbejdet med kvalitetsaftalen og kvalitetsrapporten indgår i en to-årig cyklus, hvilket fremgår af
figur 1.1. Kvalitetsaftalen ser fremad og opstiller
resultatmål for kvalitetsudvikling i dagtilbuddene
for den kommende to-årige periode. Kvalitetsrapporten ser bagud og giver en status på, om
dagtilbuddene samlet set har indfriet kvalitetsaftalens resultatmål. Kvalitetsrapporten giver således
viden om på hvilke målområder, det går godt, og
hvor der bør lægges en mere fokuseret indsats.
Kvalitetsrapporten er samtidig udgangspunktet for
udarbejdelsen af de kommende kvalitetsaftaler.
Figur 1.1: Tidslinje for arbejdet med kvalitetsaftale
og kvalitetsrapport i Horsens Kommune
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Kvalitetsaftale 2016-2018

Kvalitetsrapport 2016-2017

Kvalitetsaftale 2018-2020
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Der udarbejdes kvalitetsrapporter hvert andet år
for både dagtilbuds- og skoleområdet. Kvalitetsrapporten for 2016/2017 giver en status på den
nuværende kvalitetsaftale, som er gældende fra
august 2016 til juli 2018.
I Horsens Kommune udarbejdes kvalitetsrapporterne på to niveauer med to forskellige formål:
•	
Kvalitetsrapporten på kommuneniveau viser
samlet set, hvor langt dagtilbuddene i Horsens
Kommune er nået med at indfri resultatmålene.
Rapporten retter sig mod det politiske niveau.
Rapporten er et redskab til at få overblik over,
hvor der skal handles for at sikre en positiv udvikling og gode resultater i Horsens Kommunes
dagtilbud som helhed.
•	
Kvalitetsrapporterne på dagtilbudsniveau viser
det enkelte dagtilbuds resultater. Dagtilbudsrapporten er et lokalt redskab for hver enkelt
dagtilbud til den løbende kvalitetsudvikling med
fokus på resultatmålene. Kvalitetsrapporten for
det enkelte dagtilbud vil indgå som baggrundsmateriale når de nye kvalitetsaftaler for hvert
dagtilbud skal udarbejdes i foråret 2018.

6

LÆSEVEJLEDNING
Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet
er struktureret ud fra Horsens Kommunes
fire målområder; læring, trivsel, personlig
mestring og samskabelse. For læsere, der
ønsker et hurtigt overblik over rapportens
hovedkonklusioner, anbefales det at læse
kapitel 2 ”Sammenfatning og handlingsplan”, der opsummerer rapportens hovedpointer. De efterfølgende kapitler (kapitlerne
3-6) uddyber pointer og nuancer om kvaliteten i Horsens Kommunes dagtilbud.
I rapportens kapitler indgår desuden en
række tekstbokse med historier fra dagtilbuddene. Tekstboksene viser eksempler på,
hvordan dagtilbuddene arbejder med kvalitetsudvikling i hverdagen.

FAKTABOKS OM HORSENS KOMMUNES DAGTILBUD
•	I 2017 er der 18 daginstitutioner og én specialbørnehave. Syv dagplejedistrikter er organiseret sammen med daginstitutionerne.
11 dagplejedistrikter er organiseret i Den
Centrale Dagpleje.

•	Der er i alt 4336 børn i Horsens Kommunes
dagtilbud (status oktober 2017), heraf går
- 736 børn i kommunal dagpleje
- 962 børn i kommunal vuggestue
- 2638 børn i kommunal børnehave.

•	Der er i 2017 budgetteret med bruttodriftsudgifter på 510 mio. kr. til dagtilbudsområdet.
Heraf dækkes en del af forældrebetalingen,
som betyder at de samlede budgetterede
nettodriftsudgifter for det samlede dagtilbudsområde i 2017 er på 394 mio. kr.

•	Omregnet til fuldtidsstillinger er der 1109
medarbejdere i de kommunale dagtilbud
(status oktober 2017). Heraf er
- 232 fuldtidsstillinger i dagplejen, heraf er
		 -	228 pædagogisk personale (dagplejere
eller dagplejepædagoger)
-	877 fuldtidsstillinger i daginstitutionerne,
heraf er
		 - 409 pædagoger
		 - 135 pædagogiske assistenter
		 - 133 pædagogmedhjælpere.

•	77 % af kommunens børn i alderen fra 6
måneder til 5 år gik pr. 1. oktober 2017 i et
kommunalt dagtilbud.
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2. Sammenfatning
og handlingsplan
Overordnet set er Horsens Kommunes dagtilbud
inde i en positiv udvikling både med hensyn til
børnenes læring, trivsel og personlige mestring.
Det sproglige niveau for de 5-årige børn er på et
stabilt højt niveau, og sprogvurderingerne viser en
væsentlig sproglig udvikling fra børnene er 3 år til
de bliver 5 år. Sprogvurderingerne af de 3-årige
viser dog, at en høj andel af de 3-årige børn har
behov for en ”særlig indsats”.
Forældrene udtrykker høj tilfredshed både med
børnenes trivsel og med børnenes udvikling af deres personlige mestring i dagtilbuddene. Forældrenes tilfredshed med børnenes evner til at håndtere
konflikter er steget, hvilket indikerer, at den indsats,
som blev iværksat på baggrund af kvalitetsrapporten for 2014/2015 har virket.
I kapitlet sammenfattes de overordnede resultater for Horsens Kommunes dagtilbud fordelt på
målområderne læring, trivsel, personlig mestring
og samskabelse. Derudover følges der op på
indsatserne fra handlingsplanen fra den seneste
kvalitetsrapport fra 2014/2015. Tabel 2.1 viser en
overordnet status på, om Horsens Kommune har
indfriet resultatmålene for dagtilbudsområdet.
Det er Administrationen vurdering, at de indsatser,
der har været igangsat på baggrund af kvalitetsrapporten 2014/2015, har bidraget positivt til
udviklingen i Horsens Kommunes dagtilbud. Det er
derfor anbefalingen, at de næste år bliver ”implementeringsår”, hvor indsatserne skal have tid til at
blive omsat i praksis. Dette uddybes sidst i kapitlet.
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VURDERING AF MÅLOMRÅDET LÆRING
I Horsens Kommunes dagtilbud er det den legende tilgang, der er centrum for børnenes udvikling.
Dette gælder også indenfor målområdet læring,
som i dagtilbuddene især har fokus på børnenes
sproglige udvikling.
Alle børn i Horsens Kommunes dagtilbud sprogvurderes tre gange: Når de er 3 år, 5 år og i børnehaveklassen. Resultaterne fra sprogvurderingerne
viser, at en fjerdedel af de 3-årige børn er sprogligt
udfordret. 16 % af de 3-årige børn i Horsens Kommunes dagtilbud har behov for en særlig sproglig
indsats. Børnenes sproglige kompetencer stiger
dog fra de er 3 år til de er 5 år, og det ser ud til at
den positive udvikling fortsætter i børnehaveklassen.
Ifølge normscoren til sprogvurderingerne bør 5 %
af børnene være i indsatsgruppen ”særlig indsats”. De 16 % i Horsens Kommune indikerer således
sproglige udfordringer for væsentlig flere børn,
end hvad man kan forvente. Kvalitetsrapporten fra
2014/2015 viste samme tendenser for de 3-årige,
og i forlængelse heraf har dagtilbuddene derfor
haft et særligt fokus på den tidlige sprogindsats
blandt de 0-2-årige. Horsens Kommunes dagtilbud
og vuggestuer er med i projektet ”Vi lærer sprog – i
vuggestuen og dagplejen”, hvor det pædagogiske
personale arbejder systematisk med børnenes
sprog. Projektet er stadig for nyt til, at alle børn i
projektet er blevet sprogvurderet. Det forventes, at
de første effekter af projektet kan præsenteres i
efteråret 2018.

Tabel 2.1: Status på resultatmål for målområderne læring, trivsel, personlig mestring og samskabelse
Målområde

Resultatmål

Er målet nået?

Kommentarer

Læring

Børnenes sproglige færdigheder skal
forbedres år for år

Delvist

3-årsvurdering: Nej
5-årsvurdering: Nej
Børnehaveklassevurdering: Ja. Ind til
2016. Data fra 2017 er ikke sammenlignelig med tidligere vurderinger.

Trivsel

Børnenes trivsel skal øges

Status quo

Trivselsvurderingen ligger fortsat højt
på 4,2 ud af 5.

Personlig
mestring

Børnenes personlige og sociale kompetencer skal forbedres år for år

Status quo

Der har særligt været en positiv
udvikling i forhold til vurderingen af
konflikthåndtering

Samskabelse

Alle dagtilbud skal have en samarbejdsaftale med en eller flere interessenter,
der sikrer inddragelse af det omgivende
samfund i dagtilbuddets arbejde og virke.
Samarbejdsaftalerne skal have fokus på
at styrke børnenes læring, trivsel og/eller
personlige mestring

Ja

Alle dagtilbud har minimum én
samarbejdsaftale
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I forlængelse af kvalitetsrapporten fra 2014/2015
har dagtilbuddene desuden haft et lokalt fokus
på drengenes sproglige udvikling, som haltede
bagefter pigernes både som 5-årige og i børnehaveklassen. De 5-årige piger i Horsens Kommune
klarer sig gennemsnitligt stadig en smule bedre ved sprogvurderingerne sammenlignet med
jævnaldrende drenge, men i børnehaveklassen er
drengenes resultater nu på niveau med pigernes.

VURDERING AF MÅLOMRÅDET TRIVSEL
I forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2017 er forældrene blevet spurgt om, hvordan de oplever deres barns trivsel i dagtilbuddet. Resultaterne viser,
at forældrenes generelle tilfredshed med børnenes
trivsel i dagtilbuddene er høj og på niveau med
forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2014. På alle
seks områder, der indgår i vurderingen af børnenes trivsel, ligger forældrenes vurderinger over fire
på skalaen fra 1 til 5.
Da Børne- og Skoleudvalget vedtog de gældende
kvalitetsaftaler, besluttede de, at der fremadrettet
skal være et mere systematisk fokus på sundhed i dagtilbuddene. Sundhed indgår derfor i de
gældende kvalitetsaftaler for dagtilbuddene. Det
enkelte dagtilbud beslutter selv hvilke områder i
forhold til sundhed, som det er relevant at arbejde
med. I kvalitetsrapporten beskrives forældrenes
tilfredshed med forskellige relevante faktorer, for
eksempel rengøring, indeklima og frokostordning.
De fleste forældre er tilfredse eller meget tilfredse
med dagtilbuddets arbejde med de sundhedsfremmende faktorer.

VURDERING AF MÅLOMRÅDET
PERSONLIG MESTRING
Indenfor målområdet personlig mestring arbejder
dagtilbuddene i Horsens Kommune med initiativer, der styrker børnenes selvhjulpenhed og deres
evne til at håndtere konflikter. Det er også data fra
forældretilfredshedsundersøgelsen, der bruges til
at vurdere, hvorvidt det lykkes.
I forældretilfredshedsundersøgelsen fra 2017 er
vurderingen af børnenes personlige mestring høj
og på niveau med vurderingen fra 2014. Der har
desuden været en stigning i forældrenes vurdering
af området ”konflikthåndtering”, der indgår som
et af fire områder under personlig mestring. Den
positive udvikling kan skyldes, at ”konflikthåndtering” har været et indsatsområde fra den seneste
kvalitetsrapport for 2014/2015, og at der derfor har
været igangsat forløb i flere dagtilbud omkring det.

VURDERING AF MÅLOMRÅDET
SAMSKABELSE
Alle dagtilbud har i efteråret 2017 indsendt oplysninger om, hvilke samskabelsesaftaler de har. Tilbagemeldingerne viser, at alle Horsens Kommunes
dagtilbud har samskabelsesaftaler med mindst en
ekstern samarbejdspartner. Samskabelsesaftalerne er især samarbejder med biblioteker, musikskoler og plejehjem.

OPSAMLING PÅ INDSATSER
FRA KVALITETSRAPPORT 2014/2015
På baggrund af resultaterne fra kvalitetsrapporten
2014/2015 blev der igangsat indsatser på en række
områder. Tabel 2.2 giver en status på indsatserne.

10

Tabel 2.2: Status på indsatser, som blev igangsat med kvalitetsrapporten 2014/2015
Indsats

Status

Tidlig sprogindsats for de 0-2 årige gennem projektet ”Vi lærer sprog – i vuggestuen og dagplejen”

Projektet ”Vi lærer sprog – i vuggestuen og dagplejen” er fortsat i
gang, og det er endnu for tidligt at sige noget om effekten af projektet.
De første effekter af projektet forventes klar i efteråret 2018.

Fokus på sprogstimulering af drenge

Arbejdet med særlig sprogstimulering af drenge foregår decentralt
i de dagtilbud, hvor sprogvurderingerne har vist, at der er et behov
herfor. Resultaterne fra sprogvurderingerne i denne kvalitetsrapport
viser, at drengene stadig halter en smule efter pigerne ved 5-årsvurderingen, men at forskellen mellem piger og drenge er blevet mindre.
Ved børnehaveklassevurderingen er drengene og pigernes resultater
på samme niveau.

Konflikthåndtering

Der har været igangsat forløb i mange dagtilbud omkring konflikthåndtering. Der er sket en positiv stigning i forældrenes vurdering,
hvilket formentlig kan tilskrives den indsats. Fremadrettet fortsætter
arbejdet med konflikthåndtering decentralt i dagtilbuddene, som en
del af arbejdet med at styrke børnenes sociale kompetencer.

Fokus på øget trivsel i de dagtilbud, hvor
vurderingen i forældretilfredshedsundersøgelsen har været lav

Der er fulgt op lokalt i de dagtilbud, hvor trivselsniveauet blevet vurderet lavt. Det har blandt andet indgået i dialogen på kvalitetsaftalemøderne mellem dagtilbudschefen og dagtilbudslederen.

Udviklingsforløb vedrørende overgang fra
dagtilbud til skole i forhold til børnenes
sproglige udvikling

Forløbet indgår som en del af projektet om styrket sammenhæng
mellem dagtilbud og skole for de 4-8 årige børn. Projektet løber indtil
2019.

FORSLAG TIL FREMADRETTEDE
INDSATSER
I tabel 2.2. ses, at der de seneste år er igangsat
en række indsatser på dagtilbudsområdet. Det er
Administrationens vurdering, at disse indsatser bidrager til en positiv udvikling i dagtilbuddene. Med
udgangspunkt i konklusionerne fra denne kvalitetsrapport samt viden om andre igangværende
initiativer på dagtilbudsområdet har Administrationen følgende forslag til fremadrettede indsatser
for dagtilbuddene:
•	At dagtilbuddene får tid til at omsætte ny viden
fra forskellige uddannelsesforløb til praksis, og at
der derfor ikke igangsættes nye fælles initiativer
på dagtilbudsområdet.

•	At dagtilbuddene får tid til at arbejde med
de indsatser, der lokalt er relevante for dem i
forhold til opfølgning på forældretilfredshedsundersøgelsen.
•	At dagtilbuddene fortsat lokalt har fokus på den
tidlige sprogtilegnelse samt sprogstimulering af
drengene, samt at Børne- og Uddannelsesudvalget igangsætter en analyse af, hvorfor der er
så stor en andel af børnene i Horsens Kommune,
der ved 3-årsvurderingen har brug for en særlig
sproglig indsats.
Ovenstående anbefalinger uddybes på næste
side.
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Tid til lokal udvikling

I 2016 og 2017 har Horsens Kommune igangsat
projekter og ambitiøse kompetenceudviklings
forløb for det pædagogiske personale i forhold til
•	”Vi lærer sprog – i vuggestuen og dagplejen” for
de 0-2-årige
•	”KOM UD I DAG” fokus på en legende tilgang til
natur og naturfænomener
•	NUSSA (Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk
Struktureret Aktivitet) der handler om at styrke
børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem engageret og struktureret leg
•	”Fra viden til praksis” aktionslæring i forhold til
læringsmiljøer og feedback-kultur
Dagtilbuddene har fået meget ny viden, men det
tager tid at få omsat viden til det daglige arbejde. Administrationens anbefaling er derfor, at
dagtilbuddene de kommende år arbejder med
at få omsat den viden, som ovenstående forløb
har givet dem, så det bliver en naturlig del af det
pædagogiske arbejde og derved får betydning for
børnene.

Opfølgning på forældretilfredshedsundersøgelsen

Resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen viser en høj grad af tilfredshed med Horsens
Kommunes dagtilbud. Selv på de områder, der
scorer lavt i undersøgelsen, ligger vurderingen
ikke under 4 på skalaen fra 1-5. Ambitionen for
de kommende år bør derfor være at fastholde
det høje niveau i næste tilfredshedsundersøgelse,
både generelt og i forhold til målområderne trivsel
og personlig mestring.
Administrationens anbefalinger til fremadrettede
indsatser er derfor, at ledelsen i det enkelte dagtilbud i samarbejde med personale og forældrebestyrelse selv prioriterer de områder fra forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor de kan se et behov
for at arbejde videre lokalt. På den måde får dagtilbuddene tid og plads til at prioritere de indsatser,
der lokalt vil kunne forbedre kvaliteten.
12

Fortsat fokus på børnenes sprog

I forhold til den tidlige sprogindsats er ”Vi lærer
sprog – i vuggestuen og dagplejen” fortsat i gang
og en første status på effekten af projektet forventes at være klar i efteråret 2018. Administrationens
anbefalinger er derfor, at dagtilbuddene fortsat
lokalt har fokus på den tidlige sprogtilegnelse
samt sprogstimulering af drengene, og at der ikke
igangsættes fælles initiativer for dagtilbuddene, før
der er givet status på effekten af ”Vi lærer sprog – i
vuggestuen og dagplejen”.
Som nævnt har 16 % af de 3-årige børn i Horsens
Kommune behov for en særlig sproglig indsats.
Dette er en væsentlig højere andel end hvad man
kan forvente ud fra normscoren (som er et udtryk for, hvordan børn i Danmark bør fordele sig i
indsatsgrupperne ved sprogvurderingerne). Den
forholdsvis høje andel af børn i Horsens Kommune med behov for en særlig indsats påkalder sig
derfor opmærksomhed.
Udover at fastholde indsatserne fra ”Vi lærer sprog
– i vuggestuen og dagplejen” anbefaler Administrationen derfor, at Børne- og Uddannelsesudvalget igangsætter en analyse af, hvorfor der er
så stor en andel af børnene i Horsens Kommune,
der ved 3-årsvurderingen har behov for en særlig
sproglig indsats. Analysen kan eksempelvis bruge
tilgængeligt data om børnenes pasningsordning
som 0-2-årige, børnenes etnicitet og børnenes
fraværsniveau i dagtilbud til at klarlægge, hvorvidt
det er nogle bestemte børnegrupper, der allerede
som 3-årige er sprogligt udfordrede sammenlignet
med jævnaldrende børn. Dette kan give brugbar
viden til det pædagogiske personales videre arbejde med børnenes sproglige udvikling.

PROJEKT MADSMAG - SUNDE VANER TIL SMÅ KOKKE
I Daginstitution Østbirk er Projekt Madsmag
med til at give børnene gode og sunde madvaner
og med til at udfordre deres nysgerrighed. Børnene er med hele vejen fra planlægning af menu, til
indkøb og tilberedningen af maden. De rører, dufter
og smager madvarer, de ikke har set før. Projektet
giver børnene større viden om det de spiser, og
dermed giver projektet børnene kompetencer til at
træffe sunde valg i fremtiden.

Grobund for sunde vaner

Maden der tilberedes er sund og økologisk og børnene lærer om nøglehuls-, økologi- og fuldkornsmærket. En anden gevinst ved Projekt Madglad er,
at børnene udvikler sig motorisk, sprogligt samt lærer at passe godt på hinanden og omgivelserne.

Viden smitter af derhjemme

Det børnene lærer i Projekt Madglad, tager de med
hjem, og tilbagemeldingen fra forældrene er, at
deres børn nu tager del i familiens indkøb og kender de sunde mærkater.
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Børn og unge i Horsens Kommune
opnår almen dannelse og får udnyttet
deres læringspotentiale til fulde,
så de opnår det bedst mulige
udgangspunkt for videre
uddannelse og beskæftigelse.
Fra ”Udvalgsplan for 2014-2017 Børne- og Skoleudvalgets område”
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3. Læring

På dagtilbudsområdet har målområdet læring fokus på børnenes sprog. Kapitlet viser, at en fjerdedel af de 3-årige børn er sprogligt udfordret, hvilket
er 10 % mere end det forventelige niveau. Kapitlet
viser dog også, at børnenes sproglige kompetencer stiger fra de er 3 år til de er 5 år, og det ser ud
til, at den positive udvikling fortsætter i børnehaveklassen.
Børne- og Uddannelsesudvalget har en mål
sætning om at:

Børn og unge i Horsens Kommune opnår
almen dannelse og får udnyttet deres
læringspotentiale til fulde, så de opnår
det bedst mulige udgangspunkt for videre
uddannelse og beskæftigelse.
Fra ”Udvalgsplan for 2014-2017
Børne- og Skoleudvalgets område”

I Horsens Kommunes dagtilbud er det den legende tilgang, der er centrum for børnenes udvikling.
Dette gælder også indenfor målområdet læring,
som i dagtilbuddene især har fokus på børnenes
sproglige udvikling. I kvalitetsaftalen har Børne- og
Skoleudvalget derfor fastsat et resultatmål om, at
børnenes sproglige færdigheder skal forbedres år
for år.
Alle børn i Horsens Kommunes dagtilbud
sprogvurderes tre gange:
•	I den måned, hvor de er fylder 3 år og 3
måneder
• I den måned, hvor de fylder 5 år
• Inden efterårsferien i børnehaveklassen1

SÆRLIGT FOR SPROGVURDERINGEN
I BØRNEHAVEKLASSEN I 2017
I 2017 er der kommet nyt sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassevurderingen. Mens
børnene i det tidligere materiale får én samlet
score for deres sproglige kompetencer, giver
det nye vurderingsmateriale to samlede scores
for hhv. talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder. Dette er valgt, for at gøre
sprogvurderingsresultaterne mere anvendelige
ved den efterfølgende indsats overfor børnene.
Det pædagogiske hensyn betyder, at børnehaveklassernes sprogvurdering fra 2017 ikke
er sammenlignelig med sprogvurderinger fra
tidligere år. I kapitlet vil resultaterne fra denne
sprogvurdering blive vist i selvstændige figurer.
Fra næste kvalitetsrapport vil det igen være
muligt at sammenligne udviklingen i sprog
vurderingerne for børnehaveklasserne.
3-årsvurderingen og 5-årsvurderingen er overgået til det nye sprogvurderingsmateriale d. 1.
januar 2018.

1) I kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet præsenteres
også resultater for børnehaveklassen. Det skyldes, at disse
resultater viser børnenes sproglige niveau ved afslutning i
dagtilbuddet. Det er dog ikke muligt at opdele børnehaveklassebørnene på deres oprindelige dagtilbud.

15

FORTOLKNING AF SPROGVURDERINGSRESULTATERNE
I Horsens Kommune har det siden 2014 været
obligatorisk, at alle børn sprogvurderes. Da det
ikke er alle kommuner, der sprogvurderer alle børn,
findes der ikke et landsgennemsnit for resultaterne. I stedet er der under udarbejdelsen af sprogvurderingsmaterialet lavet et normstudie, hvor
en repræsentativ gruppe af børn har gennemført
sprogvurderingen. Det er derfor muligt at sammenligne det enkelte barns resultater med resultaterne hos børn på samme alder fra normstudiet.
Dette kan gøres på følgende to måder:
1)	Sprogvurderingsscore: På baggrund af sprogvurderingerne beregnes et samlet resultat for
barnets sproglige kompetencer på en skala
mellem 0 og 100 point. Scoren er lavet på baggrund af normstudiet og giver mulighed for at
sammenligne barnets resultater med resultaterne for børn på samme alder. For eksempel betyder en sprogvurderingsscore på 10, at
barnet er blandt de 10 % lavest scorende børn
på sit alderstrin, og en score på 80 betyder, at
16

barnet er blandt de 20 % højeste scorende børn
på sit alderstrin. Det er altså ikke hensigten, at
alle børn skal score 100 point. Med de enkelte
børns sprogvurderingsscore kan der udregnes
et gennemsnit for det sproglige niveau i Horsens
Kommune, som det er gjort i figur 3.3 og figur 3.4
(opdelt på piger og drenge) og figur 3.5 og 3.6
(opdelt på årgange).
2)	Indsatsgrupper: På baggrund af resultaterne
ved sprogvurderingerne inddeles børnene i en af
tre sproglige indsatsgrupper:
• Generel indsats
• Fokuseret indsats
• Særlig indsats
Indsatsgrupperne viser, hvilken sproglig indsats
det på baggrund af sprogvurderingen anbefales,
at det pågældende barn får. Indsatsgrupperne er
lavet, så 5 % af børnene bør ligge i særlig indsats,
10 % af børnene bør ligge i fokuseret indsats, og

85 % af børnene bør ligge i generel indsats. Denne
fordeling omtales normfordelingen.
Tabel 3.1 nedenfor illustrerer sammenhængen mellem sprogvurderingsscore og indsatsgruppe. Ved

at sammenligne Horsens Kommunes placering i
indsatsgrupperne med normfordelingen, får man
et billede af, hvorvidt børnegruppens sproglige
udvikling i Horsens Kommune ligner den sproglige
udvikling hos jævnaldrende børn.

Tabel 3.1: Sammenhæng mellem score og indsatsgruppe ved sprogvurderingerne
Sprogvurderings-score

0-5 point

5-15 point

15-100 point

Sproglig indsatsgruppe

Særlig indsats:
Omfatter børn, som vurderes at have behov for en
særlig sprogstimulerende
indsats. Den sprogstimulerende indsats varetages
af barnets daginstitution
eventuelt i samarbejde
med Tværgående Enhed
for Læring.

Fokuseret indsats:
Omfatter børn, som vurderes at have behov for en
indsats indenfor mindst ét
sprogområde. Fælles for
børnene er, at de bruger
sproget, og de viser, at de
forstår det talte sprog, men
begge dele kun i et vist
omfang. Børnene kan have
sproglige vanskeligheder.

Generel indsats:
Omfatter børn, som har en
alderssvarende sproglig udvikling. Fælles for
børnene er, at de bruger
et varieret sprog og har en
god forståelse for sproget.
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SPROGVURDERINGER OPDELT PÅ ALDER
Figur 3.1: Fordeling af børn i indsatsgrupper ved sprogvurderinger i Horsens Kommune, 2015-2017
2016

2017

Børnehaveklassen

5 år

3 år

2015

Kilde: Sprogvurderinger fortaget i kommunale daginstitu
tioner (eksklusiv dagplejen og specialbørnehaven) og folkeskoler i Horsens Kommune, Rambøll Sprog.
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Note: I børnehaveklassen indgår kun resultater fra gruppetest, da disse er lavet på alle elever. I 2017 overgik børne
haveklasserne til nyt sprogvurderingsmateriale med to
totale testscores for hhv. talesproglige færdigheder og førskriftlige færdigheder. Se figur 3.2 og tekstboksen på side 15.

Figur 3.1 viser Horsens Kommunes resultater ved
sprogvurderingerne de sidste tre år opdelt på
alder. Resultaterne er præsenteret ved at vise
fordelingen af de sprogvurderede børn i de tre
indsatsgrupper. Cirkeldiagrammerne i figur 3.1 kan
sammenlignes med normfordelingen i nederst i
figuren.

lede sprogvurderingsscores for hhv. talesproglige
færdigheder og før-skriftlige færdigheder. Det er
derfor ikke muligt at sammenligne resultaterne
med de tidligere testresultater.
I figur 3.2 ses, at børnehaveklasseresultaterne
fra 2017 for hhv. talesproglige færdigheder og
før-skriftlige færdigheder følger eller er bedre end
normfordelingen.

Figur 3.1 viser, at andelen af 3-årige børn, der har
behov for en ”særlig indsats” er steget de seneste
tre år fra 11 % i 2015 til 16 % i 2017. Andelen i ”særlig
indsats” blandt de 3-årige er alle tre år højere end
normscoren på 5 %. Både i 2016 og i 2017 havde en
fjerdedel af de 3-årige børn brug for en ”fokuseret
indsats” eller ”særlig indsats”. Denne udfordring
drøftes i næste afsnit.

Mange 3-årige er sprogligt udfordret

Figur 3.1 viser som nævnt, at sprogvurderingerne
har vist, at mange af de 3-årige har behov for en
særlig indsats. I 2017 var der 11 procentpoint flere af
de 3-årige fra Horsens Kommune sammenlignet
med normfordelingen, som havde behov for dette.

Figuren indikerer dog også, at der sker noget med
børnenes sproglige kompetencer fra de er 3 år
til de bliver 5 år. Fordelingen i indsatsgrupperne
blandt de 5-årige i Horsens Kommune er således
tæt på normfordelingen både i 2015, 2016 og 2017.
Det samme er tilfældet for børnehaveklassevurderingerne i 2015 og 2016.

Kvalitetsrapporten fra 2014/2015 viste samme tendenser, og i forlængelse heraf har dagtilbuddene
derfor haft et særligt fokus på den tidlige sprogindsats på 0-2-årsområdet. Vuggestuer og dagplejer i Horsens Kommune er blandt andet med i
forskningsprojektet ”Vi lærer sprog – i vuggestuen
og i dagplejen”, hvor det pædagogiske personale
arbejder systematisk med børnenes sprog. Projektet startede i 2016. De børn, som er sprogvurderet i
2017, kan derfor maksimalt have deltaget i ”Vi lærer
sprog – i vuggestuen og dagplejen” i 20 uger,

I 2017 overgik børnehaveklasserne i Horsens Kommune til et nyt sprogvurderingsmateriale. Som
nævnt ovenfor giver den nye vurdering to sam-

Figur 3.2: Fordeling af børn i indsatsgrupper ved børnehaveklassesprogvurderingen
i Horsens Kommune, 2017
2017
Før-skriftlige færdigheder

Børnehaveklassen

Talesproglige færdigheder

Kilde: Sprogvurderinger fortaget i folkeskoler i Horsens
Kommune 2017, Rambøll Sprog.

Note: I børnehaveklassen indgår kun resultater fra gruppetest, da disse er lavet på alle elever.
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EKSEMPEL FRA DAGTILBUD HOVEDGÅRD PÅ EN FOKUSERET
ELLER SÆRLIG INDSATS SOM OPFØLGNING PÅ SPROGVURDERINGERNE
Alle kommunale dagtilbud skal udarbejde en individuel handleplan for de børn, hvor sprogvurderingerne viser, at barnet har behov for en særlig eller
fokuseret indsats. I Dagtilbud Hovedgård foregår
arbejdet ved, at tilbuddets sprogvejleder træder til og sammen med pædagoger fra barnets
grupper analyserer sprogvurderingens resultater.
På baggrund af analysen vælger pædagogerne
en indsats, og i samråd med barnets forældrene
laves der en handleplan, der har fokus på den del
af barnets sprog, der skal styrkes. Det kan være
barnets før-skriftlige kompetencer (så som rim)
eller barnets talesproglige kompetencer (såsom
ordforråd eller sprogforståelse), der skal styrkes.
Handleplanen bygges op efter SMTTE modellen
(Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn, Evaluering), og
barnets interesser er udgangspunktet for handleplanens indhold. Er barnet meget glad for dyr,
kan forløbet eksempelvis bygges op omkring de
tre bukkebruser, hvor barnet låner en kuffert med
bogen, figurer, en bro og tallene 1,2,3. Målet med
indsatsen er, at barnet lærer at sige bukkebruse,
ovenpå, nedenunder, 1,2,3 størst, mellemst, mindst
– samt at anvende ordene i den rigtige sammenhæng.
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Tiltag og tegn

Pædagogerne kan eksempelvis arbejde med en
mindre gruppe børn, der er sammensat af børn
der har lignende sproglige udfordringer og børn,
der er sprogstærke. Der læses, spilles teater med
figurerne og leges med de forskellige roller både
inde og ude på legepladsen. Dermed sikres det, at
barnet lærer nye ord på mange forskellige måder.
Forældrene kan støtte op ved at arbejde med det
samme derhjemme og spørge ind til fortællingen
om de tre bukkebruser. For at vurdere om indsatsen virker, vil pædagogerne kigge efter tegn
såsom at barnet anvender de ord der arbejdes
med, og at barnet bruger ordene i andre sammenhænge.

Evaluering

Effekten for barnet vurderes efter 1-2 måneder,
hvor dagtilbuddet kan vælge at justere, forfine
eller finde andet sprogmateriale frem alt efter den
effekt, som den igangværende indsats har givet.
Efter et halvt til et helt år laves en ny sprogvurdering af barnet for at sikre, at der er fremskridt i
barnets sprog.

mens mange af de sprogvurderede børn ikke har
nået at deltage i projektet. Det er derfor naturligt,
at sprogvurderingerne endnu ikke viser de forhåbentlig positive resultater af projektet. Det forventes, at de første effekter af projektet præsenteres i
efteråret 2018.
De 3-åriges resultater ved sprogvurderingen de
seneste tre år viser, at det fortsat er nødvendigt, at
have et særligt fokus på den tidlige sprogindsats
på 0-2-årsområdet. Udover at fastholde indsatserne fra ”Vi lærer sprog – i vuggestuen og dagplejen” anbefaler Administrationen, at Børne- og
Uddannelsesudvalget igangsætter en analyse af,
hvorfor der er så stor en andel af børn i Horsens
Kommune, der allerede ved 3-årsvurderingen er
i indsatsgruppen ”særlig indsats”. Analysen kan
eksempelvis bruge tilgængeligt data om børnenes
pasningsordning som 0-2-årige, børnenes etnicitet og børnenes fraværsniveau i dagtilbud til at
klarlægge, hvorvidt det er nogle bestemte børnegrupper, der allerede som 3-årige er sprogligt udfordrede sammenlignet med jævnaldrende børn.
Dette kan give brugbar viden til det pædagogiske
personales videre arbejde med børnenes sproglige
udvikling.

SPROGVURDERINGER
OPDELT PÅ ALDER OG KØN
Figur 3.3: Horsens Kommunes gennemsnitlige resultat ved sprogvurderingerne fra 2015-2017, opdelt
på alder og køn

Kilde: Sprogvurderinger fortaget i kommunale daginstitutioner (eksklusiv dagplejen og specialbørnehaven) og folkeskoler i Horsens Kommune, Rambøll
Sprog. Se note til figur 3.1.

Figur 3.4: Horsens Kommunes gennemsnitlige
resultat ved børnehaveklassernes sprogvurdering i
2017, opdelt på køn

Kilde: Sprogvurderinger fortaget i folkeskoler i Horsens Kommune i 2017, Rambøll Sprog.
Se note til figur 3.1.
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Ved sidste kvalitetsrapport fra 2014/2015 viste
sprogvurderingerne, at der var behov for at have
særligt fokus på drengenes sproglige udvikling,
som haltede en smule efter pigernes. I de lokale
kvalitetsaftaler har der derfor været særligt fokus
på drengenes sproglige udvikling.
Figur 3.3 viser, at de 5-årige drengenes resultater
ved sprogvurderingerne stadig er en smule under
pigernes, men at forskellen mellem drengene og
pigerne er mindsket de seneste tre år. Desuden
viser figur 3.4, at børnehaveklasse-drengenes gennemsnitlige sprogvurderingsresultater i 2017 er en
anelse bedre end pigernes resultater.
Det er kendt fra forskningen, at der er forskel på
piger og drenges sproglige udvikling. Forskning
viser, at der blandt 3-årige børn er en tendens til,
at piger er en smule hurtigere i deres sproglige udvikling, men denne forskel indhentes af drengene,
således at forskellen ikke længere ses, når børnene
nærmer sig skolealderen.

SPROGVURDERINGER
OPDELT PÅ ÅRGANG
I de ovenstående afsnit sammenlignes forskellige
børns sprogvurderinger, det vil sige at de børn som
var 3 år og 3 måneder i 2015 sammenlignes med
de børn, som er et år yngre, og derfor var 3 år og 3
måneder i 2016.
I dette afsnit sammenlignes sprogvurderingerne
for de samme børn. Det vil sige at resultaterne fra
3-årsvurderingen sammenlignes med de samme
børns resultater ved 5-årsvurderingen og børnehaveklassevurderingen.
Figur 3.5: Horsens Kommunes gennemsnitlige
resultat ved sprogvurderingerne, opdelt på fødselsårgang

Kilde: Sprogvurderinger fortaget i kommunale daginstitutioner (eksklusiv dagplejen og specialbørnehaven) og folkeskoler i Horsens Kommune, Rambøll
Sprog.
Note: Resultaterne i figuren er fra sprogvurderinger
foretaget fra år 2014 til 2017. Dog indgår sprogvurderinger fra 2013 for 3-årsvurderingen for årgang
2010. Sprogvurderingerne blev obligatoriske i Horsens
Kommune i januar 2014, men stort set alle børn fra
årgang 2010 er sprogvurderet som 3-årige i 2013 eller
2014. Se desuden note til figur 3.1.
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EN LEGENDE TILGANG TIL LÆRING MED FORLØBET ”KOM UD I DAG”
Dagnæs Børnehus har som afslutning på forløbet
”Kom Ud i Dag” arbejdet med STEAM i børnehøjde
som et fælles projekt på tværs af alle stuer.
Alle børn prøvede over en måned forskellige ”stationer”, hvor de havde mulighed for at fordybe sig,
eksperimenter og afprøve nye ideer.

Leg og læring på stationerne

På de forskellige stationer fik børnene gennem leg
arbejdet med forskellige STEAM-relaterede områder. De arbejdede med:
•	Science/natur: Hvad kan flyde og hvad synker,
kæmpe sæbebobler, at lave saltkrystaller.
•	Engineering, innovation, og art: At bygge robot af
”skrammel” og bygge med flasker og aviser.
•	Technology: At lave stop motion film, kører med
sphero kugle og bruge interaktivt gulv.
•	Natur, math og science: At bygge fuglehus og
plante solsikker.
•	Science, engineering, og art: At bygge kuglebaner af paprør, og eksperimentere med kartoffelmel.

”Hands on” tilgang”

Den kendte hverdagsstruktur blev brudt for både
børn og voksne, og erfaringerne viste, at ændringerne gav grobund for nye læringsmiljøer.
Børnene viste nye sider af sig selv – de udviklede
og delte ideer og eksperimenterede i fællesskab.
Nogle børn kunne langt mere end forventet i de
anderledes rammer, da ”Hands on” tilgangen,
hvor børnene fik lov at eksperimentere, gav øget
koncentration, fordybelse og ihærdighed fra flere.
Andre i børneflokken havde det svært med ændringer i de faste rutiner. Projektet gav derfor også
det pædagogiske personale viden om, hvilke
læringsmiljøer, der kan være særlig gode for det
enkelte barn.
Oplevelserne på de forskellige stationer gav grobund for mange snakke imellem børn og voksne,
så sprogudvikling blev en sidegevinst af forløbet.
Den eksperimenterende og legende tilgang gav et
godt afsæt for samtaler, for udveksling af ideer, for
at stille spørgsmål, undersøge og stille nye spørgsmål og dele overvejelser igen.
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Figur 3.6: Horsens Kommunes gennemsnitlige
resultat ved børnehaveklassernes sprogvurdering i
2017, årgang 2011

FORSLAG TIL FREMADRETTEDE
INDSATSER FOR BØRNENES LÆRING
Kapitlet om børnenes læring har vist, at 16 % af de
3-årige børn i Horsens Kommune har behov for
en særlig sproglig indsats. Dette er en væsentlig
højere andel, end hvad man kan forvente ud fra
normscoren for sprogvurderingerne.
For at ændre denne udvikling, anbefaler Administrationen at:

Kilde: Sprogvurderinger fortaget i folkeskoler i
Horsens Kommune i 2017, Rambøll Sprog.
Se note til figur 3.1.

Fødselsårgangene fra år 2010, 2011 og 2012 har alle
gennemgået en betydelig sproglig udvikling fra
3-årsvurderingen til 5-årsvurderingen. Fødselsårgangen fra 2010 har desuden udviklet sig en smule
mere positivt fra 5-årsvurderingen til børnehaveklassevurderingen. Dette ses i figur 3.5.
De fleste af børnene fra 2011-årgangen har fået
foretaget børnehaveklassens sprogvurdering med
det nye sprogvurderingsmateriale i 2017. I figur 3.6
ses denne årgangs resultater, som ikke er direkte
sammenlignelige med resultaterne i figur 3.5..
Fødselsårgangene fra 2013 og 2014 har endnu kun
fået foretaget en sprogvurdering som 3-årige. I figur 3.5 ses, at resultaterne ved sprogvurderingerne
for disse to fødselsårgange er på niveau med de
tidligere årganges 3-årsvurdering.
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•	Indsatserne fra ”Vi lærer sprog – og vuggestuen
og dagplejen” fastholdes.
•	Børne- og Uddannelsesudvalget igangsætter en
analyse af, hvorfor så stor en andel af børnene i
Horsens Kommune har brug for en særlig sproglig indsats allerede som 3-årige.
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Børn og unge i Horsens
Kommunes dagtilbud og skoler
trives i sunde og fleksible
fællesskaber og udfordrende
læringsmiljøer
Fra ”Udvalgsplan for 2014-2017 Børne
- og Skoleudvalgets område”
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4. Trivsel

Børnenes trivsel i Horsens Kommunes dagtilbud
vurderes højt i forældretilfredshedsundersøgelsen
fra efteråret 2017, og det høje trivselsniveau fra
undersøgelsen i 2014 er fastholdt. Den høje for
ældretilfredshed ses også når man kigger på faktorer i dagtilbuddene, der kan have indflydelse på
børnenes sundhed og trivsel.
Børne- og Uddannelsesudvalget har en
målsætning om at:

Børn og unge i Horsens Kommunes dagtilbud og skoler trives i sunde og fleksible
fællesskaber og udfordrende læringsmiljøer
Fra ”Udvalgsplan for 2014-2017 Børne- og
Skoleudvalgets område”

For at opnå denne målsætning indeholder kvalitetsaftalen for dagtilbudsområdet et resultatmål
om, at børnenes trivsel skal øges. Desuden sætter
kvalitetsaftalen fokus på sundhed, som blandt andet relaterer sig til børnenes trivsel.

I de kommende år vil der blive gennemført forældretilfredshedsundersøgelse hvert andet år, så den
følger samme to-årige kadence som kvalitetsrapporten.
I undersøgelse bliver forældrene spurgt til deres oplevelse af, hvordan deres barn trives i dagtilbuddet.
Forældrenes svarmuligheder fremgår af tabel 4.1.
Tabel 4.1: Svarekategorier i
forældretilfredshedsundersøgelsen
1

2

Slet ikke

I mindre
grad

3
I nogen
grad

4
I høj
grad

5
I meget
høj grad

Der benyttes seks spørgsmål fra forældretilfredshedsundersøgelsen til at belyse personalets arbejde med at sikre børnenes trivsel i dagtilbuddene.
Figur 4.1: Gennemsnitlig vurdering af børnenes
trivsel i dagtilbuddene

TRIVSLEN I DAGTILBUDDENE
Der følges op på børnenes trivsel via spørgsmål fra
forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor forældrene blandt andet vurderer personalets arbejde med
at sikre, at børnene trives i dagtilbuddene.
Den første forældretilfredshedsundersøgelse blev
gennemført i 2014, og den nyeste undersøgelse er
fra efteråret 2017. Der har været en stor stigning i
svarprocenten fra 58,7 % i 2014 til 79,5% i 2017.

Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelsen 2014 og 2017
Note: Skalaen går fra 1-5.
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Både i 2014 og 2017 ligger forældrenes vurdering
af deres børns trivsel højt med en gennemsnitlig
vurdering på 4,2 på skalaen fra 1 til 5. Dette ses i
figur 4.1.
Figur 4.2: Gennemsnitlig vurdering af børnenes
trivsel, opdelt på områder

Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelsen
2014 og 2017
Note: Skalaen går fra 1-5. Som det fremgår af figur 4.1
er den gennemsnitlige vurdering af børnenes trivsel
4,2 både i 2014 og 2017.

Børnenes trivsel vurderes ligeledes på et højt
niveau, når figur 4.2 viser gennemsnitsbesvarelsen for hvert af de seks trivselsspørgsmål. På alle
seks områder ligger forældrenes gennemsnitlige
vurderinger over fire. Særligt området ”begejstring
og livsglæde” scorer højt med 4,4 i 2017. ”Social fællesskaber” og ”drillerier” scorer også højt i
undersøgelsen, men er dog de område, der scorer
lavest, både 2014 og 2017.

28

SUNDHEDS BETYDNING FOR TRIVSEL
Ved indgåelsen af kvalitetsaftalen i 2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at der fremadrettet
skal være et mere systematisk fokus på sundhed i
dagtilbuddene.
Der er en stærk sammenhæng mellem børns
sundhed, trivsel og læring, og forskning viser, at
sunde vaner grundlægges tidligt i livet. I kvalitetsaftalen for dagtilbudsområdet 2016-2018 er sundhed derfor et særligt tema, som dagtilbuddene
skal sætte mere systematisk fokus på, eksempelvis
ved at være opmærksomme på børnenes fysiske
og motoriske udvikling samt på dagtilbuddenes
indeklima og lydmiljø.
Det enkelte dagtilbud beslutter selv, hvilke områder
i forhold til sundhed, som det er relevant at arbejde
med. I Horsens Kommunes dagtilbud arbejdes der
derfor med flere forskellige sundhedstiltag som en
del af arbejdet med børnenes trivsel. I det følgende
præsenteres nogle af disse.

Frokostordning

I Horsens Kommune er der madordning hos alle
dagplejere og vuggestuer, og i næsten alle børnehaver er frokostordningen tilvalgt. I mad- og
frokostordningen er sund, nærende og ofte økologisk mad omdrejningspunktet. Ordningen følger
Horsens Kommunes måltidspolitik og de nationale
råd for sund kost.
Ved måltiderne kan der være fokus på det pædagogiske måltid. Her er der tid og ro til at spise, og
der er opmærksomhed på, hvordan man spiser
sammen.

Figur 4.3: Tilbydes der frokostmåltid i dag
institutionen eller dagplejen?

er en frokostordning, er 91 % forældrene ”tilfredse”
eller ”meget tilfredse” med ordningen.
Spørgsmålene omkring frokostmåltidet indgår kun
i forældretilfredshedsundersøgelsen i 2017. I næste
kvalitetsrapport i 2020 følges der op på udviklingen.

Bevægelse og udeliv

Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelsen i 2017
Note: Ved nej skyldes det, at forældrene i institutionen har fravalgt frokostordningen.

Figur 4.4: Tilfredshed med frokostmåltidet
i dagtilbuddene

Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelsen i 2017
Note: Skalaen går fra meget utilfreds til meget tilfreds.
Det er kun de personer, som har svaret ”ja” til spørgsmålet om, at der er frokostmåltid i daginstitutionen
eller dagplejen, som har svaret på dette spørgsmål.

Figurerne 4.3 og 4.4 viser henholdsvis hvor stor en
procentdel af dagtilbuddene, der tilbyder frokostmåltid i 2017 samt forældrenes tilfredshed med det
måltid, der tilbydes. Det ses i figur 4.3, at der kun er
meget få dagtilbud, hvor frokostordningen er valgt
fra . Figur 4.4 viser desuden, at de steder, hvor der

Gennem leg, bevægelse, udeliv og det at bruge
kroppen er pædagogiske læreplanstemaer som
”krop og bevægelse” og ”naturen og naturfænomener” med til at sikre et underliggende fokus på
sundhed. Flere af Horsens Kommunes dagtilbud
deltager desuden i friluftsrådets ”Grønne Spireordning”, hvor formålet er at fremme en grønnere
hverdag i dagtilbuddene gennem en høj prioritering af udeliv i dagtilbuddet.
Figur 4.5: Tilfredshed med personalets indsats
for at understøtte dit barns fysiske og motoriske
udvikling

Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelsen
i 2014 og 2017
Note: Skalaen går fra 1-5.

Figur 4.5 viser forældrenes vurdering af personalets indsats for at understøtte børnenes fysiske og
motoriske udvikling. Figuren viser, at både i 2014
og 2017 er over 85 % af forældrene enten ”tilfredse”
eller ”meget tilfredse” med personalets indsats.
Dette støtter oplevelsen af, at dagtilbuddene i Horsens Kommune samlet set har fokus på tiltag, der
er med til at fremme børnenes sundhed igennem
bevægelse og leg.
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SAMMENHÆNG FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I GEDVED
Når børnene fra Børnehuset Livstræet i Gedved har
1. skoledag kender de allerede skolen så godt, at
de kan vise forældrene rundt.
For at nå dertil arbejder medarbejdere i Livstræet
og medarbejdere fra Gedved Skole systematisk
med at sikre den gode overgang for børnene fra
børnehave til skole. Den gode overgang sikres
blandt andet ved følgende initiativer:

Genkendelighed

Pædagoger og lærere benytter samme redskaber til at skabe struktur på dagen, eksempelvis
piktogrammer, der synliggør dagens aktiviteter,
ritualer omkring måltider samt fælles håndtegn
for at skabe ro. Herudover er førskolebørnene en
gang ugentligt på skolen, hvor de bliver trygge ved
personalet og de fysiske rammer, såsom bibliotek,
billedkunstlokalet og hallen.
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Fælles projekter

For at støtte samarbejdet mellem børnehave og
skole, laves der årligt to fælles projekter på tværs
af børnehaven og skolen med samme tema. Et
kommende projekt handler om, at personalet
bytter job for at skabe endnu bedre pædagogisk
sammenhæng og læringsfællesskaber til gavn for
børnenes trivsel og udvikling.

Kendskab til det enkelte barn

I indskolingen tages der udgangspunkt i de erfaringer og kompetencer, som børnene har fra
børnehaven. Derved får barnet mulighed for at føle
sig kompetent og tryg samtidig med, at det bliver
udfordret i de nye rammer på skolen.
Op til skolestart samles børnehaveklasseledere,
pædagoger og SFO-personale for at give og få
viden om det enkelte barn. I overgangsperioden,
hvor børnenes starter i Rød Tråd på skolen, følger
medarbejdere fra børnehaven med for at give
tryghed og støtte børnene i overgangen.

Fysiske rammer i dagtilbuddene

Rengøring, indeklima og udearealer kan have
indvirkning på børns fysiske og mentale sundhed.
Det er derfor også relevant for børnenes sundhed
at følge forældrenes besvarelser i forældretilfredshedsundersøgelserne omkring de fysiske rammer.

Figur 4.7: Tilfredshed med udearealerne
i dagtilbuddet

Figur 4.6: Tilfredshed med indeklimaet
i dagtilbuddet

Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelsen
i 2014 og 2017
Note: Skalaen går fra 1-5.

Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelsen
i 2014 og 2017
Note: Skalaen går fra 1-5.

Figur 4.6 viser en overordnet høj tilfredshed med
indeklimaet i dagtilbuddet. Både i 2014 og 2017 er
over 70 % af forældrene ”tilfredse” eller ”meget
tilfredse” med indeklimaet.

Figur 4.7 viser ligeledes en høj tilfredshed med de
udearealer, der hører til dagtilbuddet. Både i 2014
og 2017 er over 80 % af forældrene ”tilfredse” eller
”meget tilfredse”.
Figur 4.8: Tilfredshed med rengøringsstandarden i
dagtilbuddet

Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelsen
i 2014 og 2017
Note: Skalaen går fra 1-5.
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Figur 4.8 viser forældrenes tilfredshed med rengøringen i dagtilbuddet. Figuren viser, at både i 2014
og 2017 er over 70 % af forældrene ”tilfredse” eller
”meget tilfredse” med rengøringsstandarden. Ved
tilfredshedsundersøgelsen i 2014 havde flere forældre dog uddybet deres besvarelse med kritiske
kommentarer om netop rengøringsstandarden.
Som opfølgning på undersøgelsen har dagtilbuddene lokalt fulgt op på forældrenes kommentarer.
Desuden har Administrationen i 2016/2017 sat fokus
på rengøringen i dagtilbuddene og drøftet med
nogle af dagtilbudslederne samt ledere fra kommunens rengøringsafdeling, hvordan der kan sikres
et højt rengøringsniveau i alle daginstitutioner.
Det bør bemærkes, at de overordnede resultater
fra figurerne om indeklima, udearealer og rengøringsstandard dækker over en spredning i tilfredsheden, når man kigger på de enkelte dagtilbud.
Dagtilbuddene samarbejder løbende med forældrebestyrelserne i forhold til at vurdere, om der
er områder, hvor der skal igangsættes indsatser.
Herudover er dagtilbuddene og Administrationen
opmærksomme på, at flere forældre kritiserer toiletforholdene.

32

Børns sygefravær
Børns fravær fra dagtilbuddene registreres af forældrene i systemet Daycare. Det er både fravær
som følge af fridage samt sygdom. Horsens Kommune arbejder på at samle fraværsoplysningerne
for alle dagtilbuddene, for derved bedre at kunne
følge udviklingen i børnenes sygefravær i kommunen. Det kan være med til at kvalificere, om særlige indsatser for at nedbringe børnenes sygefravær
virker samt til at vurdere, om der skal igangsættes
initiativer for at nedbringe det.

FORSLAG TIL FREMADRETTEDE
INDSATSER FOR BØRNENES TRIVSEL
Kapitlet om børnenes trivsel viser en høj tilfredshed
med Horsens Kommunes dagtilbud.
For at fastholde det høje niveau anbefaler Administrationen at:
•	Ledelsen i de enkelte dagtilbud selv prioriterer
hvilke områder fra forældretilfredshedsundersøgelsen, som de kan se et behov for at arbejde
videre med lokalt.

”DANSE-HANNES HEMMELIGE AGENTER”
I DAGTILBUDDENE EGEBJERG OG LANGMARK
I efteråret 2017 samarbejder en række vuggestuer og børnehaver med Horsens Musikskole om
et længerevarende danseprojekt. Med fokus på
motorisk udfoldelse, bevægelsesglæde og større kropslig bevidsthed samles børnene en gang
ugentlig i otte uger.

Hemmelige agenter

Danse-Hanne præsenterer børnene for et danseunivers med magisk modellervoks, Kæmpernes og
Pixiernes land, Spøgelsesbussen, Hemmelige agenter og andre sjove danselege- og øvelser. De første
10-15 minutter er det altid de samme øvelser, og
herefter kommer der en lille historie. Børnene har
eksempelvis været på en hemmelig ekspedition,
og hvis de gennemførte den, blev de hemmelige
agenter.

Børnene samarbejder

Der er 10-12 børn på hvert hold. Børnene arbejder
ofte sammen to og to med forskellige partnere. Det
gør, at de børn, som kan have det svært socialt,
bliver en del af fællesskabet.

Nyt, men dog genkendeligt

Det nye der sker kan være svært for nogle børn,
men med guidning, bevægelse, musik og fortælling får børnene en rigtig sjov og god oplevelse.
Ud over Danse-Hanne er der en til to andre voksne
med fra institutionen, der deltager aktivt, og som
hjælper og støtter de børn, som har brug for det.
Som afslutning på timen bruges altid samme øvelser, så der igen er noget genkendelig. Til allersidst
samles børnene tæt i en rundkreds for at fortælle,
hvad de har oplevet.
De børn, der deltager, lærer om temposkift, at lytte,
at vente på tur og hvordan de bruger kroppen ved
at bevæge sig til musikken.
Forsøget evalueres i løbet af 2018 med henblik på
at vurdere, om det skal fortsætte og spredes til
andre institutioner.
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At opleve personlig mestring
er essentielt for lysten til at lære
og modet til at give sig i kast
med nye udfordringer.
Fra ”Læring, trivsel og personlig mestring
- Sammenhæng i den pædagogiske indsat
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5. Personlig mestring

Både i forældretilfredshedsundersøgelsen i 2014
og 2017 ligger forældrenes vurdering af børnenes
personlige mestring højt.

Figur 5.1: Gennemsnitlig vurdering af børnenes
personlige mestring

At opleve personlig mestring er essentielt
for lysten til at lære og modet til at give sig
i kast med nye udfordringer
Fra ”Læring, trivsel og personlig mestring
– sammenhæng i den pædagogiske indsats”

Ligesom ved trivsel følges der op på målområdet
om personlig mestring med spørgsmål fra forældretilfredshedsundersøgelsen. Spørgsmålene har
samme svarkategorier som trivselsspørgsmålene,
se tabel 4.1.
Fire spørgsmål fra forældretilfredshedsundersøgelsen i 2017 omhandler forældrenes vurdering
af personalets arbejde med at lære børnene at
mestre en række færdigheder. Spørgsmålene omhandler, om børnene får udviklet robusthed, evne
til konflikthåndtering, om de bliver mere selvhjulpne samt om de bliver bedre til at vise hensyn.

Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelserne
2014 og 2017
Note: Skalaen fra 1 til 5.

Både i 2014 og 2017 ligger forældrenes vurdering
af deres børns personlige mestring højt med en
gennemsnitlig vurdering på 4,1 på skalaen fra 1 til 5.
Det ses i figur 5.1.

35

Figur 5.2: Gennemsnitlig vurdering af børnenes
personlige mestring, opdelt på områder

FORSLAG TIL FREMADRETTEDE
INDSATSER FOR BØRNENES
PERSONLIGE MESTRING
Ligesom kapitlet om børnenes trivsel viser dette
kapitel om børnenes personlige mestring også en
høj tilfredshed med Horsens Kommunes dagtilbud.
For at fastholde det høje niveau anbefaler Administrationen at:
•	Ledelsen i de enkelte dagtilbud selv prioriterer
hvilke områder fra forældretilfredshedsundersøgelsen, som de kan se et behov for at arbejde
videre med lokalt.

Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelserne
i 2014 og 2017
Note: Skalaen går fra 1 til 5. Som det fremgår af figur
5.1 er den gennemsnitlige vurdering af personlig mestring 4,1 både i 2014 og 2017.

Figur 5.2 viser forældrenes vurdering af børnenes
personlige mestring for hver af de fire områder.
I 2017 er den gennemsnitlige vurdering på alle
spørgsmål minimum 4 ud af 5. Særligt indikatoren
”kan vise hensyn” scorer højt med 4,3 både i 2014
og 2017.
”Konflikthåndtering” er det område, der er steget
mest fra 3,8 i 2014 til 4,0 i 2017. Den positive udvikling i forældrenes vurdering af konflikthåndtering kan skyldes det systematiske arbejde, der er
igangsat i flere dagtilbud omkring konflikthåndtering.

36

ARBEJDET MED KONFLIKTHÅNDTERING I DAGTILBUDDENE
For at styrke børnenes evne til at håndtere
konflikter har flere dagtilbud i Horsens Kommune arbejdet målrettet med forebyggelses- og
antimobbeprogrammet ”Fri for Mobberi” samt
med programmet ”Trin for Trin”, der lærer børn
sociale kompetencer som empati, at kontrollere
vrede og at kunne løse problemer.
Personalet har anvendt en 4-trins-konfliktløsningsmetode til at lære børnene at løse konflikter. De fire trin i konfliktløsningen er 1) hvad
skete der, 2) hvordan har du det, med det der
skete, 3) hvad kunne du godt ønske dig, der ville
ske og 4) hvad kan I sammen gøre for at løse
konflikten.

Eksempler på forløb for børn i vuggestue

I en vuggestuegruppe har børnene sunget,
hoppet og løbet rundt sammen og ledt efter
ansigtsfotos, som var klistret på gulvet og på
væggene på stuen. Børnene har på en legende
og sjov måde lært om de mest grundlæggende
følelser så som glad, ked af det, bange og vred.
De har set sig selv i spejlet, mens de har efterlignet forskellige ansigtsudtryk. Den legende
tilgang til empatisk læring danner grundlag for
fremtidig relationsdannelse og positive samspil
med andre børn, og forebygger dermed konflikter fremadrettet.

Eksempler på forløb for børn i børnehave

I en børnehavegruppe har børnene givet eksempler på, hvordan man kan være en god
ven. Børnenes egne udsagn og fortællinger
fra deres dagligdag har sammen med samtalebilleder fra ”Fri for Mobberi” styrket dem i
at aflæse og forstå andre børns indre følelsesmæssige tilstande. De har udforsket, hvad man
kan gøre, når nogen driller, når man vil markere
sin egen grænse, når man gerne vil være med
i en leg eller når nogen er kede af det. Børnene
har opnået øget læring om socialt samspil, og
de har fået styrket deres personlige mestring og
handlemuligheder før, under og efter en konflikt.

”Jeg øver mig i at være mægler
fremfor dommer ”

Personalet oplever generelt færre konflikter og
nye legerelationer, når der arbejdes systematisk
med konflikthåndtering og med forebyggende
indsatser. Herved øges børnenes trivsel – både
individuelt og i fællesskabet.
Forløbene har givet personalet et stærkt fokus
på egen fagprofessionelle rolle og en øget opmærksomhed på egen relationskompetence og
gruppeledelse; at gå fra at være dommer til at
agere mægler; at se bagom børnenes konflikter og forstå hvad de børnene har brug for at
lære, at undlade skæld-ud og i stedet fortælle
børnene, hvordan de kommer videre.
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6. Samskabelse

Alle dagtilbud i Horsens Kommune arbejder med
samskabelse. Der er variation i, hvordan samarbejdet foregår, hvilke eksterne samarbejdspartnere,
der samskabes med, og hvor mange samskabelsesprojekter, hvert dagtilbud arbejder med.

projekter fra sidste kvalitetsrapport, hvorvidt de har
igangsat nye projekter samt hvad den forventede
effekt af samskabelsesprojekterne er.

Formålet med samskabelse i dagtilbuddene er at
indgå i tætte og givende samarbejder med det
omgivende samfund. Målet er at skabe trivsel og
læring for børnene, give nye inputs til hverdagen
og skabe nye læringsmiljøer for både børn og
voksne i dagtilbuddene.

Alle dagtilbud er i gang med samskabelsesprojekter. De fleste dagtilbud er godt i gang, mens enkelte er i opstartsfasen. Flere dagtilbud har afsluttet
projekter og er startet på nye samskabelses
projekter. Langt de fleste dagtilbud har ét samskabelsesprojekt, mens enkelte har to eller tre. Det
lokale resultatmål om, at alle dagtilbud skal have
minimum et samskabelsesprojekt er derfor opfyldt.

For at belyse dagtilbuddenes arbejde indenfor
målområdet samskabelse, har dagtilbudslederne
givet status på, hvorvidt de fortsat er i gang med

Samskabelsesprojekterne er især samarbejder
med biblioteker, musikskole og plejehjem. I tabel 6.1
er der eksempler på nogle af projekterne.

Tabel 6.1: Eksempler på samskabelse mellem Horsens Kommunes dagtilbud og eksterne parter
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Hvem

Hvad sker der

Effekt af tiltaget

Biblioteker

Bogkrybber i dagplejens legestue
Projekt ”sprogrigt miljø til de små”
Udskiftning af bøger
Besøg på biblioteket

Børnenes læring og sprogudvikling

Lokale kulturinstitutioner

Introduktion for børn og deres familier til en
bredde af kulturaktiviteter i lokalområdet.
Kunstprojekt med Billedskolen

Børnenes læring og personlige
mestring

Teknik og miljø/
genbrugsplads

Børnene lærer om affaldssortering

Børnenes læring og personlige
mestring

Lokale plejehjem

Besøg på plejecenterene med fokus på samvær, sang og
dans. Blandt andet går børnene luciaoptog til jul

Børnenes læring og dannelse

Musikskolen

Danseprojekt hvor børnene i otte uger en gang ugentlig
danser med en danseinstruktør fra musikskolen. Projektet
involverer flere daginstitutioner.
Violinundervisning af de 4-5-årige børn

Børnenes læring og personlige
mestring

Grundejer
foreninger i
lokalområdet

Fælles arrangementer hvor grundejerforeningen og
institutionen laver arrangementer sammen. Eksempelvis
fællesspisning og børneloppemarked

Børnenes læring, kulturforståelse
samt giver sammenhæng mellem
fritid og hverdagen i institutionen

AT MESTRE VIOLINEN,
DAGTILBUD BRÆDSTRUP
I Eventyrhuset i Brædstrup er hverdagen fyldt
med musik og bevægelse. Et særligt initiativ
i huset er violinundervisning af alle de 4- og
5-årige børn. Undervisningen sker i et samarbejde med Musikskolen i Brædstrup, som
også låner violinerne til børnene.
Violinen giver børnene en følelse af at
mestre noget, som kun få kan. Gennem en
legende tilgang lærer børnene af og med
hinanden. De oplever at skabe noget fælles,
at skulle lytte, øve sig, lave gentagelser og
vente på tur.
Violinen er også en måde hvorpå personalet
og underviseren bliver opmærksomme på
børn, der har et særligt talent for at spille
violin. Den viden om børnene, som violinundervisningen giver, bidrager også med gode
input til de andre pædagogiske aktiviteter i
huset.

Talentet vises frem

Undervisningen foregår én gang om ugen
i hold med 6-8 børn fra september til april.
Forløbet afsluttes med en koncert, hvor børnene viser, hvad de kan til de andre børn og
for forældrene.
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Bilag 1: Udtalelser
fra forældrebestyrelserne
Af folkeskoleloven §40a fremgår det, at inden kvalitetsrapporten drøftes i Byrådet, skal der indhentes
udtalelser fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Tilsvarende har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet, at dagilbudsrapporten også skal
til udtalelse i forældrebestyrelserne i dagtilbuddene.
Udkast til Kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet
2016/2017 er derfor formidlet til forældrebestyrelserne med henstilling om, at bestyrelserne laver en
udtalelse til kvalitetsrapporten.
Af tilbagemeldingerne ses, at de fleste bestyrelser
tager kvalitetsrapporten til efterretning og flere bestyrelser bemærker den positive udvikling, der ses
på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. Forældrebestyrelserne udtrykker også opbakning til de
forslag, der er i den fremadrettede handlingsplan,
der blandt andet giver tid til lokalt at prioritere relevante indsatser frem for fælles initiativer.
Flere forældrebestyrelser udtrykker forbehold for de
personalemæssige ressourcer, som de mener er
for få i dagtilbuddene. Der er også flere, der påpeger at data fra forældretilfredshedsundersøgelsen
fylder for meget, og at der mangler mulighed for at
forholde sig kritisk til forskellige andre perspektiver,
som f.eks. rammerne for børnenes og pædagogernes hverdag.
Enkelte forældrebestyrelser kommenterer rapportens konklusioner omkring sprogvurderingerne af
de 3-årige børn, og afventer resultaterne i efteråret
2018 af projektet ”Vi lærer sprog – i dagplejen og
vuggestuen”.
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Derudover er følgende punkter nævnt af en enkel
forældrebestyrelse:
•	Bestyrelsen udtrykker begejstring over de projekter kommunen har sat i værk, særligt ”NUSSA”
og ”vi lærer sprog” som de oplever har været
positivt modtaget. (fællesbestyrelsen i Dagtilbud
Nim)
•	Der er mange gode tiltag i gang og vi kan se
den gode udvikling dagligt i daginstitutionen
(forældrebestyrelsen i Daginstitution Søndermark)
•	Udtalelsesperioden har været for kort (forældrebestyrelsen i Dagtilbud Hovedgård)
•	Det er vigtigt at fortsætte det gode arbejde omkring konflikthåndtering i dagtilbuddene (forældrebestyrelsen i Dagtilbud Hovedgård)
•	I forhold til at bibringe yderligere værdi til kvalitetsrapporten burde man inddrage børnenes og
pædagogernes stemme (forældrebestyrelsen i
Dagtilbud Højvang)
•	Barndommen har værdi i sig selv og skal ikke
altid målstyres og have læringsfokus (forældrebestyrelsen i Dagtilbud Højvang)
•

 t stort ønske om at man i Horsens Kommune
E
vil prioritere en hensigtsmæssig modtagelse af
flygtningebørn. Eksempelvis ved etablering af
en modtagestue/et modtagehus, hvor børnene
kan blive skærmet, skånet og langsomt vænne
sig til institutionen og til nye mennesker (forældrebestyrelsen i Dagtilbud Brædstrup)

•	Igennem længere tid har der været en oplevelse
af for få pædagoger i ydertimerne, manglende
vikardækning ved sygdom/kendt fravær mm.
Det kan på sigt få indvirkning på de gode resultater som kvalitetsrapporten viser (forældrebestyrelsen i Dagnæs Børnehus)
•	Hvis frokostordningerne skal fungere, så skal de
udgør en lettelse for den enkelte familie, hvorfor det skal dække alle måltiderne i løbet af en
institutionsdag (forældrebestyrelsen i Daginstitution Bankager)
Ovenstående er kun et uddrag fra udtalelserne.
Forældrebestyrelsernes fulde udtalelser findes på
de næste sider i bilaget.
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17. januar 2018
Dagtilbud Egebjerg
Egesholm 5, Egebjerg
8700 Horsens
Vedr. udtalelse fra forældrebestyrelsen vedr. Kvalitetsrapport 2017
Bestyrelsen i Daginstitution Egebjerg tager kvalitetsrapporten til efterretning og har ikke yderligere
kommentarer til den.
På vegne af forældrebestyrelsen i Dagtilbud Egebjerg
Med venlig hilsen
Torben Skov
Daginstitutionsleder

TLF: 51 80 88 74
Mail: tosk@horsens.dk

Uddannelse og Arbejdsmarked
Daginstitution Egebjerg
Egesholm 5
8700 Horsens
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Nim den 16. januar 2018
Notat vedrørende kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet i Horsens kommune 2016/17.
Fællesbestyrelsen i Nim skole og børnehus har behandlet kvalitetsrapporten, og anerkender de gode
resultater for kommunen.
Vi bifalder ligeledes administrationens anbefalinger om at de igangværende initiativer videreføres, med
henblik på at skabe kontinuitet og arbejdsro til at arbejde med de målrettede indsatser på de individuelle
institutioner.
På vegne af bestyrelsen Nim skole og børnehus.
Brian Jensen
Formand
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BØRN OG UNGE
Samdriften Søvind
Ravnebjerget 12, Søvind
8700 Horsens
Telefon:76 29 17 55
Soevind-skole@horsens.dk
www.soevind-skole.dk
Fællesbestyrelsens udtalelser til kvalitetsrapporten dagtilbudsområdet

Umiddelbart positiv rapport, særligt synes bestyrelsen det er flot, at
man har rykket sig så meget på konflikthåndtering. Ønske om at tallene kan ses på institutionsniveau.
Bestyrelsen udtrykker begejstring over de projekter kommunen har sat
i værk, særligt "NUSSA" og "vi øver sprog" som de oplever har været
positivt modtaget i vores børnehus.
Tilfredshed med, at man ikke sætter flere ting i værk, men lader 2018
være implementerings år.
En tanke værd at de fleste er tilfredse med madordning i kommunen,
når den gang på gang vælges fra i Søvind.
Vi kunne i Søvind godt gøre mere ud af samskabelsen. Derimod opleves der at STEAM delen er sat godt i gang i huset.

Jens Mandrup
Skoleinspektør
Telefon direkte: 76 29 17 57
Mail: jem@horsens.dk
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Dato: 19. januar 2018

Økonomi og Administration UA
Sagsnr. 28.00.00-P05-4-17
Dato:18.1.2018

Udtalelse Dagnæs Børnehus
Hermed kommentarer til Kvalitetsrapporten 2016-17 fra forældrebestyrelsen i Dagnæs
Børnehus.
Vi anerkender i udgangspunktet de synlige resultater inden for de fire hovedområder, og har
ikke yderligere kommentarer til disse.
I bestyrelsen ønsker vi til gengæld at pege på et “usynligt felt” i kvalitetsrapporten, nemlig det,
der ikke bliver spurgt om: De økonomiske rammer for personalet. Vi oplever, at en stor del af
forældregruppen er tilfredse med tilbuddet i Dagnæs, og det afspejles givetvis også i den
lokale rapport, men det, der fylder allermest hos os pt. er netop problematikken omkring
normeringer, personalesituationen og den økonomiske ramme herfor. Igennem længere tid
har vi hørt mange kritiske og bekymrede røster fortælle om for få pædagoger i ydertimerne,
manglende vikardækning ved sygdom/kendt fravær osv. Det er klart, at rapporten ikke direkte
afspejler denne problematik, da forældrene ikke er blevet spurgt - men det betyder ikke, at det
ikke eksisterer i vores institution!
Derfor finder vi i bestyrelsen det nødvendigt at påpege det - både fordi det er noget, der reelt
fylder mere for forældrene end sprogpolitik og konflikthåndtering, men måske også fordi det
indirekte på længere sigt kan komme til at hænge sammen med de områder, der pt. måles på i
kvalitetsrapporten. Vi kan nemlig frygte, at et (kommunalt?) og især lokalt resultat næste gang
ikke vil være så positivt, som vi trods alt må medgive, at det er i nærværende rapport, hvis de
økonomiske rammer for personalet ikke forbedres. Det vil uden tvivl komme til at gå ud over
det faglige niveau og pædagogiske tilbud, som (trods alt) opretholdes lige nu, hvis man ikke
snarest fra politisk side kigger på de tildelinger, der pt. danner grundlaget for de enkelte
dagtilbuds økonomi.
På bestyrelsens vegne,
Lasse Rohde
formand, forældrebestyrelsen Dagnæs Børnehus

1
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Økonomi og Administration UA
Sagsnr. 28.00.00-P05-4-17
Dato:18.1.2018

Udtalelse Den centrale dagpleje

Forældrebestyrelsen i Den centrale dagpleje tager kvalitetsrapporten til efterretning
uden yderligere kommentarer.
Med venlig hilsen
Suzanne Kruse
Dagplejeleder
Telefon direkte:76293145
Mobil:20892245
Mail:sk@horsens.dk

1
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Økonomi og Administration UA
Sagsnr. 28.00.00-P05-4-17
Dato:18.1.2018

Udtalelse fra Daginstitution Lund
Der er fremsendt brev ift. den lokale forældretilfredshedsundersøgelse. Der kommer ingen
kommentarer ifm. den samlede kvalitetsrapport for kommunen.
Med venlig hilsen
Marianne Holst Rasmussen
Daginstitutionsleder
Telefon direkte: 76294181
Mobil: 29314811
Mail: buimr@horsens.dk

1

47

Økonomi og Administration UA
Sagsnr. 28.00.00-P05-4-17
Dato:18.1.2018

Udtalelse fra Daginstitution Stensballe

Forældrebestyrelsen i Daginstitution Stensballe har ingen kommentarer har til
kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet
Med venlig hilsen
Anni Jacobsen
Daginstitutionsleder
Mobil: 21446661
Mail: buiaj@horsens.dk

1
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Økonomi og Administration UA
Sagsnr. 28.00.00-P05-4-17
Dato:18.1.2018

Udtalelse fra Daginstitution Gedved
Forældrebestyrelsen i Daginstitution Gedved kunne have ønsket en længere
udtalelsesperiode, men har derudover ingen kommentarer til kvalitetsrapporten på
dagtilbudsområdet
Med venlig hilsen
Lone Berg
Institutionsleder
Telefon direkte: 76294640
Mobil: 23342578
Mail: lobe@horsens.dk

1
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Økonomi og Administration UA
Sagsnr. 28.00.00-P05-4-17
Dato:17.1.2018

Udtalelse fra dagtilbud Midtby
Forældrebestyrelsen i Midtbyen har ingen kommentarer til kvalitetsrapporten.
Med venlig hilsen
Dorthe Rask
Daginstitutionsleder
Mobil: 21185649
Mail: doras@horsens.dk

1
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Daginstitution Hatting
Smedebakken 15
8700 Horsens
Tlf. 76294190

Hermed udtalelse/kommentarer fra forældrebestyrelsen i Daginstitution Hatting til
kvalitetsrapporten.
 Tankevækkende at en 1/4 af personalet omkring dagtilbudsområdet løser en
anden opgave end at være sammen med børnene.
 Spændende, om den tidlige indsats med vi lærer sprog, kommer til at løse
dilemmaet med en stor andel af 3 årige som scorer et lavt resultat i
sprogvurderingen og derfor lander i særlig fokuseret indsats.

Eller om man som kommune skal have mere fokus på, at forskning viser at børn
lære 70 % af sproget hjemme hos forældrene og at årsagen måske kunne være at
elektroniske medier (tv, ipad, PS m.m) fylder mere i børnenes tid i hjemmet, frem
for samtalen.
 Dejligt med et legende fokus på børnenes læring. Men interessant om den øgede
fokus på sprog i dagtilbuddet, er medvirkende til den negative udvikling inden for
resultaterne i matematik i kommunens skoler.
 Det er tankevækkende og bekymrende at bl.a. børnenes trivsel virker til at have
gået i den forkerte retning. Der ses et stort pres på det pædagogiske personale
bl.a. grundet sygdom i personalegruppen, samt økonomiske udfordringer, det
opleves at det har givet færre hænder. Institutionen har fokus på problemet, men
vi er endnu ikke er helt i mål.




Bestyrelsen bakker op omkring forslagene til de fremadrettede indsatser, der bl.a.
giver tid til lokalt relevante indsatser i stedet for at indføre nye fælles initiativer. Fx
NUSSA og ”kom ud i dag” ”kan der stilles spørgsmål til om der er den nødvendige tid
til planlæggelse så indsatsen bliver implementeret
Til figur 4.6 står følgende: "Det er derfor også relevant for børnenes sundhed at følge
forældrenes besvarelser i forældretilfredshedsundersøgelserne omkring de fysiske
rammer" I daginstitution Hatting er forældretilfredsheden på de fysiske rammer
under 4.

Joan Lindberg
Institutionsleder
Telefon direkte: 76294661
Mobil: 21287038
Mail: jl@horsens.dk

Uddannelse og
Arbejdsmarked
Daginstitution Hatting og
Spiren
Krokusvej 116 &
Smedebakken 15
Hatting
8700 Horsens
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Højvang 16/1 2017
Udtalelse fra forældrebestyrelsen i Dagtilbud Højvang vedr. Kvalitetsrapport 2016/2017.
Bestyrelsen vil gerne anerkende, at der ikke startes nye pædagogiske tiltag, men at der prioriteres
tid til igangværende. Med fordel kan der laves initiativer med henblik på videndeling mellem
institutioner for at fastholde den pædagogiske udvikling pædagogerne imellem. (Besøg hos
hinanden, inspirationsfora)
Bestyrelsen vil ligeledes anerkende rapportens fokus på sundhed, idet sundhed blandt andet handler
om sunde lokaler og et udemiljø, der inspirerer til leg og bevægelse.
I Højvang svarer forældrene i tilfredshedsundersøgelsen, at rengøringsstandarden, indeklimaet og
udendørsfaciliteterne ikke er tilfredsstillende. I sammenligningen med kommunens samlede
kvalitetsrapport ligger Højvang væsentligt under gennemsnittet.
Det handler blandt andet om:
 Slidte lokaler
 Ikke optimal indretning af husene, der medfører skidt og fugt på stuerne.
 Manglende legefaciliteter udendørs
 Oplevelse af meget skidt og snavs
I forhold til de data, der analyseres på, har bestyrelsen en oplevelse af, at det sker på baggrund af
det materiale kommunen selv har udformet, jvf. tilfredshedsundersøgelsen.
Der mangler mulighed for at forholde sig kritisk til forskellige andre perspektiver, som f.eks.
rammerne for børnenes og pædagogernes hverdag.
I forhold til at bibringe yderligere værdi til kvalitetsrapporten burde man inddrage børnenes og
pædagogernes stemme.
Slutteligt vil bestyrelsen gerne pointere, at barndommen har værdi i sig selv og ikke altid skal
målstyres og have læringsfokus.
Forældrebestyrelsen i Dagtilbud Højvang
v/ formand Simon Dahl Reher
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Økonomi og Administration UA
Sagsnr. 28.00.00-P05-4-17
Dato:17.1.2018

Udtalelse fra daginstitution Torsted
Det ser rigtig fornuftigt ud, med Kvalitetsrapporten. Den giver ikke anledning til nogle
spørgsmål, vi har lidt at arbejde med.
Mvh Ulla Buck,
formand for forældrebestyrelsen daginstitution Torsted

1
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Uddannelses- og arbejdsmarked
Dagtilbudsområdet
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Att. Anne Sofie Krogh Ørum
Stabskonsulent

D. 22.01.18

Vedr. Udtalelse til kvalitetsrapport, dagtilbudsområdet, 2016/2017.

Forældrebestyrelsen i dagtilbud Østbirk, har følgende kommentarer til kvalitetsrapport 2016/2017:
Vi finder at de faglige tiltag der er sat i værk, giver indtryk af et højt fagligt niveau. Det er
spændende og relevante tiltag, som vi håber vores børn får stor glæde af.
Vedr. resultater af de 3- åriges sprogvurdering, finder vi det meget relevant, at der bliver igangsat
en analyse, således man kan blive klogere på, hvad der skal til for at det ændrer sig i den gode
retning.
Her syntes vi også at forældrenes betydning og ansvar for børnenes sproglige udvikling, skal drages
ind.
Med venlig hilsen
På vegne af Forældrebestyrelsen
Mette Baunsgaard, formand.
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Økonomi og Administration UA
Sagsnr. 28.00.00-P05-4-17
Dato:19.1.2018

Udtalelse fra forældrebestyrelsen for Spiren vedr. Kvalitetsrapport 2017
Bestyrelsen i Daginstitution Spiren har haft Kvalitetsrapport 2016/2017 til udtalelser, men har ikke haft
kommentarer til rapporten.
Med venlig hilsen
Joan Lindberg
Institutionsleder
Telefon direkte: 76294661
Mobil: 21287038
Mail: jl@horsens.dk
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Horsens d. 17. januar 2018

Udtalelse vedr. kvalitetsrapporten for Horsens Kommune dagtilbud 2016/2017

Generelt tilfredsstillende resultater i forhold til de opnåede resultatet til nu. Det noteres dog, at
tendenserne i forhold til sproglige udfordringer blandt de 3årige i dag er de samme som ved
kvalitetsrapporten i 2014/2015. Der er derfor forventninger til, at der kan observeres et fald og
tendensen knækkes når resultaterne af den særlige indsats for de yngste i vuggestue og dagpleje
viser sig ved de kommende sprogtest af 3årige. Er tendensen herefter fortsat uændret, vil der
være en forventning om, at der igen vurderes på, hvordan der kan tages hånd om børn med
sproglige udfordringer og sikre dem støtte, sproglige succesoplevelser og følelse af iboende værdi
frem imod indskolingen.
Mestring og konflikthåndtering bliver centralt når børnene oplever svære situationer, bliver
udfordret i relationerne eller ikke lykkes med det de har for. Der nikkes til at dagtilbuddene lykkes
med at sikre børnene mestringsredskaber til at løse konflikter og støtte til at blive mere
selvhjulpne.
Rammerne i de enkelte institutioner er afgørende for trivsel. Det noteres at de fleste forældre er
tilfredse, hvorfor der er også er et mulighedsrum til at forbedre forældretilfredsheden.
Rengøringsstandarden skal være høj og indeklimaet af en kvalitet sv.t. eller bedre end gældende
grænseværdier for at underbygge sundheden og forebygge sygdom både blandt børnene og
voksne. Støj og spredning samt forebyggelse heraf skal ligeledes have et særligt fokus.
Frokostordningerne. Hvis de skal fungere overhovedet, så skal de udgøre en lettelse for den
enkelte familie, hvorfor det skal dække alle måltiderne i løbet af en institutionsdag. Ordningen skal
samtidig sikre børnene et sundt, nærende samt varieret måltid. Nogle institutioner har
storkøkken, i mens andres skal afgive dele af madbudgettet til transport, for at få maden leveret,
hvilket grundlæggende efterlader nogle børn med et ringere tilbud end andre. Måden hvorpå
forslaget om frokostordningen bringes til afstemning er dybt kritisabelt og bør laves om. En ikke
afgivet stemme bør tælle en stemme imod frokostordningen og ikke som nu en stemme
for. Nuværende model har været med til at skabe modstand og dårlig omtale af ordningen.
I forhold til samskabelse haves ingen kommentarer.
Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen i Daginstitution Bankager
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Økonomi og Administration UA
Sagsnr. 28.00.00-P05-4-17
Dato:17.1.2018

Udtalelses fra søndermark
Udtalelse vedr. kvalitetsrapport 2016/2017:
Forældrebestyrelsen ved daginstitution Søndermark udtaler: vi er meget tilfredse med den
kvalitetsrapport, der er udsendt.
Der er mange gode tiltag i gang og vi kan se den gode udvikling dagligt i daginstitutionen.
I den forbindelse ser vi med tilfredshed på, at der er lyttet til forældre, personale og ledelse om
at få implementeret og udviklet på de tiltag, der allerede er sat i søen.

Med venlig hilsen
Leslie Bak
Daginstitutionsleder
Mobil: 20809989
Mail: builb@horsens.dk
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Uddannelse og Arbejdsmarked
Daginstitution Vestbyen
Fussingsvej 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929
buissp@horsens.dk
www.horsenskom.dk

Dato: 18. januar 2017

Forældrebestyrelsen i Daginstitution Vestbyen har ingen bemærkninger til Kvalitetsrapporten for det samlede dagtilbud i Horsens
kommune 2016 / 2017.

Med venlig hilsen
Syss Solveig Pedersen
Daginstitutionsleder
Telefon direkte: 76294480
buissp@horsens.dk
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Horsens Kommune
Uddannelse og arbejdsmarked
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsens .dk

