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Mere end godt på vej
”Godt på vej” er overskriften for de syv anbefalinger, 

som KL i 2017 har sat for kvaliteten i de danske dagtil-

bud. Det handler om det gode børneliv, som i stigende 

grad har været på dagsordenen såvel politisk som i et 

fagligt perspektiv. Det gælder nationalt og i høj grad 

også lokalt, hvilket tydeligt afspejler sig i praksis i  

Esbjerg Kommune. Både i vores daginstitutioner og 

dagplejer har vi længe arbejdet med de emner, som 

KL nu har formuleret som konkrete anbefalinger. 

Hos os i Esbjerg Kommune har den politiske opmærk-

somhed været tydelig og konsekvent, idet der er sat 

ressourcer af til en opnormering af det pædagogiske 

personale i daginstitutionerne. Det har givet os nye 

muligheder for at styrke det grundlæggende fun-

dament i det pædagogiske arbejde på området for 

0-5-årige børn og samtidig gå nye veje i udviklingen.  

KL’s syv anbefalinger giver god mening for os i Esbjerg 

Kommune, fordi de netop understreger, at den vej, vi 

allerede går på børneområdet, er den rigtige.

De syv anbefalinger lyder sådan her:

1.  Dagtilbud og forældre samarbejder om børns trivsel 

og læring

2.  Dagtilbud skal fremme børns læring

3.  Faglig ledelse styrker kvaliteten i dagtilbud

4.  Dagtilbud skal fremme social mobilitet

5.  Dagtilbud udnytter muligheder ved digitale  

redskaber

6.  Gode rammer og organisering styrker kvaliteten i 

dagtilbud

7.  Sammenhængende læringsforløb er nødvendige

Denne brochure fortæller om den indsats, som vi i 

Esbjerg Kommunes daginstitutioner og dagplejer 

gør inden for en lang række temaer, der alle hænger 

tæt sammen med anbefalingerne fra KL. Brochuren 

indeholder både information om de grundlæggende 

værdier og krav, som indsatsen over for de 0-5-årige 

børn bygger på, og en gennemgang af konkrete tiltag 

og projekter. Samtidig skaber brochuren et samlet 

overblik over den retning, som vi overordnet har sat 

for arbejdet med kommunens yngste borgere. Ind-

satserne supplerer hinanden og skaber sammenhæng 

i det pædagogiske arbejde med børnenes trivsel og 

læring. 

Det gode børneliv har gode vilkår i vores daginstitu- 

tioner og dagplejer, som med afsæt i kvaliteten af den 

pædagogiske indsats i dagligdagen og ambitionerne 

for udvikling i fremtiden allerede til fulde lever op til 

KL’s anbefalinger. 

Vi er mere end godt på vej.

 

Anne Merethe Løvmose 

Chef 
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Omsorg og tryghed er nøgleord

Børn- og ungepolitikken som den røde tråd

Fundamentet for Esbjerg Kommunes daginstitutioner 

og dagplejer er Dagtilbudsloven, som sætter rammer-

ne og sikrer, at børn i dagtilbud tilbringer daglig- 

dagen i et miljø, der understøtter deres trivsel, sund-

hed, udvikling og læring.

Omsorg og tryghed er nøgleord for børneområdet i 

Esbjerg Kommune, der lægger vægt på sammen med 

forældrene at støtte det enkelte barns udvikling og 

selvværd og bidrage til en god opvækst.  

Daginstitutioner og dagplejer sætter fokus på børne-

nes læring og udvikler deres kompetencer gennem 

oplevelser, leg og aktiviteter med plads til udforskning 

og fordybelse.

Børnene er selv med til at bestemme og tage ansvar,  

så de lærer at være en del af et fællesskab. Det 

bidrager til børnenes selvstændighed og giver dem 

samtidig en basal forståelse for demokratiet.

I samarbejde med forældre og kommunens skoler 

skaber daginstitutioner og dagplejer en god overgang 

til skolelivet og nye fritidstilbud og støtter børnene 

i at udvikle lysten til at lære og de grundlæggende 

kompetencer, som er vigtige for en god start i skolen.

Indsatsen på området for de 0-5-årige børn er forank-

ret i Børn- og ungepolitikken, som er den røde tråd 

i det daglige arbejde i hele direktørområdet Børn & 

Kultur. Politikken sikrer helheden over for alle børn og 

unge og styrker sammenhængen mellem de almene 

tilbud i blandt andet daginstitutioner og dagpleje 

og tilbud til udsatte børn og unge. Det betyder, at et 

fælles værdisæt er omdrejningspunktet for alt arbejde 

med børn og unge i Esbjerg Kommune.

Børn- og ungepolitikken sætter fokus på et aktivt 

læringsliv for alle børn og unge, og natur og kultur 

skal inddrages som en del af hverdagen.

Børn- og ungepolitikken bygger på fem temaer:

1.  Inklusion af børn i almensystemet

2.  Udsatte børn og unge i sociale fællesskaber

3. Forældresamarbejde

4.  Samspillet mellem Esbjerg Kommune og de frivillige 

organisationer

5.  Læring og science
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I 2015 blev en ny struktur for børneområdet gennem- 

ført, og strukturen for kommunens dagtilbud og 

skoler følger nu hinanden i de samme syv geografiske 

områder og distrikter. Den nye organisering har ført 

et tæt samarbejde mellem daginstitutioner og skoler 

med sig, og det skaber sammenhæng og en rød tråd i 

børnenes liv.

Da den nye organisering af børneområdet blev ved-

taget, blev det politisk prioriteret, at der skulle være 

pædagogisk ledelse tæt på børn og medarbejdere. 

Derfor har hvert af de ni områder, som dækker Dag-

plejen, daginstitutioner og børn med særlige behov, 

en områdeleder, der har det overordnede pædagogi-

ske ansvar, og en række daglige pædagogiske ledere, 

der har ansvar for den daglige pædagogiske praksis 

og ledelse. I alle afdelinger er der mindst én og ofte 

flere pædagogiske ledere, som sammen med område-

lederen udgør det team, der har ansvaret for kvalitets- 

udviklingen og implementeringen af nationale og 

lokale politiske prioriteringer i området.

Ledelse tæt på børn og medarbejdere

Område 
Hjerting-Esbjerg NV

Område 
Sædding-Gjesing

Område 
Jerne-Spangsbjerg

Område 
Midt og Østerbyen

Område 
Tjæreborg-Esbjerg Ø Område 

Bramming

Darum
Børneby

Område 
Ribe

Alle daginstitutioner og dagplejer skal udarbejde en 

skriftlig pædagogisk læreplan for henholdsvis børn 

i aldersgruppen 0-2 år og børn fra tre år og frem til 

skolestart. Læreplanen skal give rum for leg, læring 

og udvikling og beskrive, hvordan det enkelte sted 

arbejder med at skabe et godt børnemiljø.

Den pædagogiske læreplan har seks temaer:  

1. Alsidig personlig udvikling

2. Sociale kompetencer

3. Sproglig udvikling

4. Krop og bevægelse

5. Naturen og naturfænomener

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Som en del af læreplanen skal det fremgå, hvilke 

pædagogiske metoder og aktiviteter, daginstitutionen 

eller dagplejen sætter i værk for at nå målene i de 

seks temaer, og hvordan læreplanen evalueres.

For at styrke oplevelsen af den pædagogiske læreplan 

som et brugbart redskab i dagligdagen har Børne- og 

Socialministeriet nedsat en mastergruppe, der skal 

komme med forslag til en kvalificering og opdatering 

af rammerne for den pædagogiske læreplan. Det 

handler blandt andet om fælles pædagogiske lærings-

mål og et øget fokus på læringsmiljøer, forældresam-

arbejde og børn i udsatte positioner. Samtidig foreslår 

mastergruppen at styrke dagtilbuddenes evaluering af 

sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes 

trivsel, læring og udvikling. 

Læreplaner med rum til leg og læring 

l   Område Hjerting-Esbjerg NV 
Katamaranen 
Børnebakken 
Galaksen 
Børnehuset Guldager 
Spiren

l   Område Tjæreborg-Esbjerg Ø 
Valmuen  
Børnehusene Tjæreborg 
Børnehusene Kvaglund 
Kahytten

l   Område Sædding-Gjesing  
Åmosehuset 
Ådalsparken 
Grønlandsparken 
Norddalsparken 
Fyrparken 
Bakkegården 
Tarphagevej

l   Område Jerne-Spangsbjerg 
Ringgården 
Tusindfryd 
Midtbyen 
Højvangshaven 
Tovværkets Børnegård 
Vognsbøl Børnehus

l   Område Midt og Østerbyen 
Lykkegårdsparken 
Trianglen 
Rørkjærhusene 
Esbjerg Børnegård 
Nygårdsvej

l   Område Bramming 
Snurretoppen 
Trestjernen 
3stammen 
Farveladen 
Egeknoppen

l   Darum Børneby

l   Område Ribe 
Børnegården Gredstedbro 
Nørremarken 
Tangebo 
Kaskelotten 
Børnehus Syd
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Legen og nysgerrigheden er det naturlige udgangs-

punkt for børnenes læring i Esbjerg Kommunes dag-

institutioner og dagplejer, som ud fra et inkluderende 

læringssyn samtidig prioriterer børnenes fællesskaber 

højt. 

Forudsætningen for at arbejde med børnenes udvik-

ling og læring er nærværende og engagerede voksne, 

der har fokus på børnenes trivsel. Såvel daginstitu- 

tioner som dagplejer tilbyder høj kvalitet kendeteg-

net af gode relationer, viden om små børns læring og 

udvikling og støtte til forældrene i forhold til barnets 

læring i hjemmet. 

Den enkelte daginstitution eller dagpleje har ansvaret 

for at skabe læringsmiljøer, hvor børnene kan udvikle 

deres sociale, emotionelle og kognitive kompetencer. 

Med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner byg-

ger al leg, udvikling og dannelse på et socialt samspil 

mellem børn og voksne.

Læring finder sted i børnenes spontane leg og 

udforskning, de planlagte aktiviteter og hverdagens 

rutiner og gøremål. I et godt læringsmiljø er lærings-

rummene organiseret, så der er tænkt over tilgangen 

til børnenes behov og de pædagogiske mål, og de  

fysiske rammer bliver brugt til at bakke op om børne-

nes udvikling, læring og trivsel.

Læring og fællesskaber Læringen får et løft på legepladsen
En boreplatform, de fire hvide mænd og vandtårnet. 

Det er bare nogle af de særlige kendetegn fra Esbjerg 

Kommune, der er tænkt ind i legepladsen i Jerne–Spangs-

bjerg områdets afdeling Højvangshaven. Hver dag leger 

børnene i et minisamfund og en lille model af den verden, 

som de kender og selv lever i, og det giver læringen gode 

vilkår. Fantasien trives og vokser i dagligdagens rutiner, og 

de pædagogiske medarbejdere har fokus på at opsøge og 

pirre børnenes nysgerrighed. Blandt andet får indsatsen i 

forhold til science et løft, fordi elementer fra Energi- 

Metropolen er repræsenteret på legepladsen.

Fri for mobberi i børnehøjde
Tolerance, respekt, omsorg og mod er fire ord og værdier, 

som Hjerting-Esbjerg NV området omsætter til børnehøjde 

med antimobbeprogrammet Fri for mobberi. 

I afdelingerne bliver der blandt andet arbejdet med 

rollespil, sange og massage, og alle børn har deres egen 

bamseven, som altid er i nærheden, hvis de er kede af det 

eller har brug for bamsens tryghed. Ved hjælp af samtale- 

tavler sætter børnene ord på hændelser eller konflikter, 

og det gør dem sprogligt bevidste om mobning.

En meget vigtig del af Fri for mobberi handler om at 

aktivere de passive tilskuere til mobning, så de siger 

fra over for mobningen og fortæller, hvad de har set. 

Derudover er det en forudsætning for at kunne skabe en 

mobbefri daginstitution, at børn, forældre og medarbej-

dere arbejder målrettet sammen om at etablere et godt 

børnefællesskab. Forældrene bliver for eksempel inddra-

get gennem små breve med tips og på forældremøder, så 

de er opmærksomme på, hvordan de kan støtte trivslen i 

deres barns daginstitution og være med til at forebygge 

mobning.8 9



I en toårig periode fra 2014 til 2016 har Esbjerg Kom-

mune sammen med 13 andre kommuner deltaget i 

forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud. Fra Esbjerg 

Kommune deltog ti daginstitutionsafdelinger og 35 

dagplejere i projektet, der har sat fokus på at under-

støtte børns læring, udvikling og trivsel. Deltagerne 

har igennem en målrettet og systematisk tilgang 

arbejdet med små grupper af jævnaldrende børn, og 

arbejdet har taget afsæt i børnenes kompetencer og 

afgrænsede læringsmål. Den metodiske tilgang har 

vægtet børnenes trivsel og deres aktive engagement 

og involvering, og fokus var samtidig rettet mod at få 

alle børn til at deltage i læringsaktiviteterne. 

I projektet er der derudover blevet arbejdet med 

digitale læreprocesser og samarbejde med forældre til 

børn i udsatte positioner.

Forskning i Fremtidens Dagtilbud

Fordybelse i små børnegrupper
I Midt- og Østerbyen området har Fremtidens Dagtilbud 

smittet positivt af på det pædagogiske arbejde i hver- 

dagen i alle afdelinger. Der bliver planlagt aktiviteter i 

mindre grupper flere gange om ugen, og det giver en 

anden ro og tættere kontakt mellem børn og voksne. 

Mindre børnegrupper er særligt oplagte til aktiviteter,  

der kræver fordybelse, og medarbejderne i områdets af-

delinger oplever, at der er bedre plads til det enkelte barn. 

Alle kan blive set og hørt, når flokken af børn er mindre, 

og det fremmer barnets udvikling og læring.
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Dialogisk højtlæsning træner sproget
Højtlæsning er et godt redskab, når sproget skal trænes 

og styrkes, og det handler om mere end at læse ord op 

fra en bog. I Midt- og Østerbyen området arbejder alle 

afdelinger med dialogisk læsning, der inddrager børnene i 

læsningen og en dialog om handlingen i bogen.  

Forinden har den voksne valgt en række fokusord, som 

det er særligt vigtigt, at børnene lærer, og erfaringen har 

vist, at børnene bliver optaget af fokusordene og bruger 

dem bevidst i hverdagen. Dialogen kommer i første ræk-

ke, og den øger børnenes nysgerrighed, lige som deres 

ordforråd vokser, så de også sammen med forældrene kan 

udforske sproget.

Målrettet arbejde med sprog
Et nuanceret sprog spiller en afgørende rolle, når børn 

skal udtrykke deres tanker, følelser, behov og viden 

om verden. Sproget er adgangen til at forstå sig selv 

og er et væsentligt grundlag for at udvikle kognitive 

og analytiske kompetencer og evnen til at reflektere. 

Sproget er komplekst og dækker både krops-, tale-, 

skrift- og billedsprog, og kommunikation og sprog 

har derfor stor betydning for, at børn kan deltage 

i fællesskaber. Det gælder såvel i daginstitutionen, 

dagplejen og skolelivet som i demokratiske processer 

og samfundet generelt. 

Børn tilegner sig sproget og evnen til at kommu-

nikere i de nære relationer med deres forældre, i 

fællesskaber med andre børn og sammen med det 

pædagogiske personale. På området for 0-5-årige 

børn bliver der arbejdet målrettet med den sproglige 

udvikling blandt andet gennem dialogisk læsning 

og literacy. Der er fokus på børnenes ordforråd, de 

kommunikative færdigheder og sprogets kompleksi-

tet, samtidig med at børnene bliver støttet i at udvikle 

deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og 

skriftsprogets verden.

Omkring treårsalderen, bliver der lavet en sprogvurde-

ring af det enkelte barn, hvis der er forhold omkring 

sprog eller adfærd, der tyder på, at barnet kan have 

brug for en særlig indsats med aktiviteter, der stimu-

lerer sproget. 
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Børn skal kunne begå sig i nutidens digitale virke-

lighed, og derfor er det et mål for børneområdet i 

Esbjerg Kommune at styrke børnenes digitale kompe-

tencer. Alle dagplejer og daginstitutioner har arbejdet 

fokuseret på at gøre digitale redskaber til en naturlig 

del af hverdagens aktiviteter og bruge dem i de pæ-

dagogiske forløb.

På hele området er der en bevidsthed om, at iPad’en 

fungerer godt som støtte til børnenes udvikling og 

læring inden for den pædagogiske læreplans temaer, 

men det er ikke et mål i sig selv, at børnene bruger 

iPads eller andre digitale redskaber. Teknologien skal 

tænkes ind i den pædagogiske praksis, hvor det giver 

mening, så den støtter børnenes leg, læring, motorik, 

nysgerrighed og fællesskaber. 

Den digitale udvikling åbner for nytænkning af den 

pædagogiske tilgang til legende og eksperimente-

rende aktiviteter med børnene, og børneområdets 

digitale ambassadører tager ansvar for at for at dele 

viden og udvikle kollegernes kompetencer i brugen af 

digitale redskaber i det pædagogiske arbejde.

Digitale redskaber i pædagogisk praksis

Se edderkoppen på iPad’en
Edderkoppen og dens spind kan man kigge på ”live” i 

haven hos sin dagplejer. Men hvordan ser edderkoppen 

egentlig ud? Sådan tæt på. Det kan man nærstudere på 

iPad’en. 

IPad’en er god til at bakke op om den læring, som børne-

ne får i virkeligheden. Derfor har alle dagplejere en iPad 

som et pædagogisk redskab, der kan supplere og støtte, 

når det giver mening for læringen. 

Blandt andet fungerer iPad’en godt til gentagelser, som 

har stor værdi i træningen af sproget. Derfor har Dag-

plejen licens til apps, der styrker sproget, og dem kan 

dagplejerne bruge på deres iPads, når de har børn, der har 

brug for ekstra fokus på sproget.
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Esbjerg Kommune er Danmarks EnergiMetropol, og 

derfor retter Børn & Kulturs Sciencestrategi et særligt 

fokus mod naturvidenskaben. Det er centralt for 

Esbjerg Kommune, at børn og unge får de bedste 

muligheder for at udvikle deres kompetencer inden 

for science og gå den naturfaglige vej i deres uddan-

nelses- og arbejdsliv. 

Interessen for naturvidenskab skal vækkes allere-

de i børnenes forløb i daginstitution og dagpleje 

og fastholdes og motiveres gennem skolegang og 

uddannelsesforløb. Målet er at udvikle læringsmiljøer, 

der fremmer børns og unges nysgerrighed, motivation 

og interesse for naturvidenskab, teknik, innovation 

og entreprenørskab gennem en eksperimenterende 

tilgang til læring. 

Daginstitutionernes science-ambassadører og Dag-

plejens naturdagplejere støtter op om udviklingen af 

den naturvidenskabelige tilgang til det pædagogiske 

arbejde med børnene og deltager desuden i netværk 

med fokus på udveksling af viden og erfaringer inden 

for det naturvidenskabelige område.

Den naturvidenskabelige vej
Science for de helt små
Science for 0-2-årige. Hvordan gør man lige det i praksis? 

Det har Dagplejen en hel række eksperter i, for hver lege-

stuegruppe har sin egen naturdagplejer, der er uddannet 

på Myrthuegård. De helt små børn kan selvfølgelig ikke 

lave store forsøg og komplicerede eksperimenter, men det 

handler i stedet om få vakt børnenes interesse og nysger-

righed over for naturen. Naturdagplejerne bringer science 

ind i dagligdagen i haven og naturen i nærmiljøet og kan 

desuden bruge Dagtilbudstjenestens naturværksteder.

I legestuegrupperne inspirerer naturdagplejerne deres 

kolleger i arbejdet med science for de små børn, og sam-

tidig er der på Tabulex oprettet et forum, hvor naturdag-

plejerne kan udveksle erfaringer. 

Inspiration til science på blog
Hvor mange timer skal et dyrekranium koges? Hvilke 

smådyr kan man finde i Vadehavet? Hvordan dissekerer 

man en fisk? Hvad er opskriften på skvalderkålspesto eller 

mælkebøttesirup? Alt det og meget mere fortæller Midt- 

og Østerbyen områdets scienceambassadører om på den 

digitale blog, hvor kollegerne kan hente inspiration til 

hverdagens arbejde med science og natur. 

På bloggen ligger billeder, ideer og tips til aktiviteter  

inden for science, og bloggen gør det let for science- 

ambassadørerne at dele deres viden og erfaringer med 

hinanden og kollegerne i hele området, som får gode 

konkrete ideer til at gå i gang med scienceaktiviteter i 

nærområdet og dagligdagen med børnene. 
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Forældrene er de vigtigste personer i et barns liv, og 

de vil deres barn det bedste, men børn og familier er 

forskellige, og det skal samarbejdet mellem daginsti-

tutionen eller dagplejen og forældrene tage udgangs- 

punkt i. Det enkelte sted skaber rammer og mål for 

samarbejdet og inddragelsen af forældrene, og dialo-

gen skal være båret af tillid.

Forskning viser, at et godt læringsmiljø i hjemmet 

og forældrenes bevidsthed om deres egen rolle i 

barnets læring er afgørende for udviklingen af bar-

nets kompetencer videre i livet. At daginstitutionen 

eller dagplejen støtter forældrene i at skabe et godt 

læringsmiljø i hjemmet, er derfor en vigtig del af sam-

arbejdet. Det betyder, at de pædagogiske medarbej-

dere skal kunne vejlede forældrene i at støtte barnets 

trivsel, udvikling og læring i hjemmet.

Vigtigt samarbejde med forældre

Forældre og børn på kursus
En teoretisk del, en praktisk del og en social del. Det er 

indholdet af de forældrekurser, som Sædding-Gjesing om-

rådet siden 2016 har holdt i samarbejde med Familieværk-

stedet. Det første kursus handlede om småbørnsmassage 

og tidligere relationer, mens der anden gang har været 

inspiration til at skabe glædesfulde aktiviteter i hverdagen 

på programmet, og der er også planer om et tredje kursus. 

Kurserne bliver tilbudt til forældre til bestemte alders-

grupper og foregår to gange i hver af områdets afde-

linger. Mens forældrene får ny viden og inspiration til 

familielivet i det teoretiske oplæg, bliver børnene passet i 

trygge rammer af en pædagog, som de kender. Bagefter 

er der praktiske øvelser for forældre og børn sammen, 

inden kurset slutter af med, at alle spiser et sundt og  

børnevenligt måltid sammen.    

Tryghed fra start
I Midt- og Østerbyen området tilbyder nogle afdelinger  

besøg hjemme hos familierne, inden børnene skal be-

gynde i daginstitution, og fra 2018 gælder tilbuddet i 

alle områdets afdelinger. Ved hjemmebesøgene møder 

det pædagogiske personale børn og forældre på deres 

hjemmebane, og det skaber tryghed og gode relationer i 

samarbejdet fra start, fordi forældrene oplever, at dagin-

stitutionens medarbejdere interesserer sig for deres barn.

I Trianglen bliver forældrene fire gange om året desuden 

inviteret til forældrecafé, som er et forum, hvor foræl-

drene kan mødes og danne netværk. Samtidig bliver der 

taget forskellige emner som kost, hygiejne, læring eller 

religion op.
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Dialog ud fra Hjernen & Hjertet

Sammenhæng i overgange 
Når et barn i sin dagligdag oplever skift fra kendte til 

ukendte rammer, er det vigtigt for barnets trivsel og 

udvikling at skabe sammenhæng i overgangen. Ved 

skift fra dagpleje til daginstitution, fra en daginstitu-

tion til en anden eller fra daginstitution til skole er 

det vigtigt, at barnet oplever en tryg og sammenhæn-

gende overgang med udfordringer, der passer til dets 

forudsætninger og behov. Det kræver et tæt samar-

bejde og en god dialog både mellem de forskellige 

tilbud og mellem tilbud og forældre, så alle arbejder 

sammen om at sikre en god overgang, der tager hen-

syn til barnet.

Samarbejde skaber rød tråd
Tryghed og en rød tråd i forløbet fra børnehavens store-

gruppe gennem førskolen til starten i 0. klasse er målet 

for samarbejdet mellem Tjæreborg-Esbjerg Ø området og 

Signaturskolen omkring Smart Skolestart. Læringen tager 

udgangspunkt i temaerne i daginstitutionens pædago-

giske læreplaner og følger et årshjul, der er udarbejdet i 

fællesskab, så der er sammenhæng i læringsaktiviteterne.

For at skabe tryghed i overgangen udveksler skole og bør-

nehave medarbejdere, så en SFO-pædagog fra januar til 

marts er med i børnehaven, mens en børnehavepædagog 

følger med børnene i førskole fra april til juni.   

Smart Skolestart
Daginstitutioner og skoler skal i samarbejde etablere 

en struktur, der logisk følger den fælles geografiske 

opdeling i distrikter og områder. Det er skoleledernes 

og områdeledernes ansvar i fællesskab at udarbejde 

planer for samarbejdet, der skal indeholde fælles mål 

for overgangen fra daginstitution til skole og skabe 

sammenhæng og udvikling i børnenes læring og 

trivsel. Samtidig er det områdeledernes og skoleleder-

nes ansvar at etablere et samarbejde om overgangen 

fra daginstitution til skole med de daginstitutioner og 

skoler, som ikke er kommunale.

Det enkelte barn kan bedst lære og udvikle sig, når 

der bliver arbejdet målrettet med en positiv udvikling,  

hvor barnet møder udfordringer, der er afstemt i 

forhold til forudsætninger og kompetencer.

Til at vurdere børnenes kompetencer inden for de seks 

temaer i den pædagogiske læreplan og deres relatio-

ner, sundhed og trivsel generelt bruger daginstitutio-

ner og dagplejer dialogværktøjet Hjernen & Hjertet. 

Forældrene bliver inddraget aktivt i vurderingen 

af deres barn, så barnets udvikling, ressourcer og 

muligheder for videre progression bliver afdækket i 

dialogen mellem forældre og de pædagogiske med-

arbejdere.

Hjernen & Hjertet bliver brugt som grundlag for at 

målrette det pædagogiske læringsmiljø for det enkel-

te barn og børnegruppen som helhed og er samtidig 

et fagligt redskab til at reflektere over de pædagogi-

ske læringsindsatser.

Systemet kan bruges på fem forskellige alderstrin og 

danner blandt andet grundlag for dialogen mellem 

daginstitutionen eller dagplejen og forældrene i 

forbindelse med barnets overgange til børnehave eller 

skole, hvor barnets trivsel og kompetencer er i fokus.   
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Fokus på at følge barnets trivsel og udvikling
Trivslen er afgørende for, at et barn får et godt og 

trygt forløb i dagpleje, daginstitution og skole. For 

at skærpe fokus på den tidlige og forebyggende 

indsats over for børn, der kan være på vej i mistriv-

sel, har Børn & Familieudvalget besluttet, at der to 

gange årligt skal laves ensartede trivselsmålinger af 

alle børn og unge i Esbjerg Kommunes dagtilbud og 

skoler. Vurderingerne bliver lavet i systemet Hjernen & 

Hjertet, der følger alle børn på tværs af deres forløb 

i Sundhedsplejen, dagpleje, daginstitution og skole. 

Det sikrer en løbende og systematisk opsamling af 

viden om det enkelte barns trivsel og udvikling, og 

opsamlingen er samtidig grundlaget for dialogen med 

forældrene i forhold til eventuelle opmærksomheds-

punkter eller målrettede og forebyggende indsatser, 

der kan sættes i værk efter behov. 

På området for 0-5-årige børn retter de pædagogiske 

medarbejdere gennem trivselsmålingerne en tidlig og 

fokuseret opmærksomhed mod det enkelte barns triv-

sel. Hvis en konkret trivselsmåling giver anledning til 

bekymring, udfylder medarbejderne en ressourcepro-

fil omkring barnet i Hjernen & Hjertet. Den beskriver 

præcist, hvilken karakter og tyngde bekymringen har, 

og ud fra en række fokuspunkter bliver en indsats for 

støtte og omsorg til barnet sat i værk i samarbejde 

med forældrene. Én pædagogisk medarbejder har 

ansvar for, at indsatsen bliver gennemført. 

Det inkluderende perspektiv
På børneområdet bliver der altid arbejdet ud fra et 

inkluderende perspektiv, så alle børn oplever at være 

en del af og kunne bidrage til fællesskabet. Børns 

udfordringer er forskellige, og derfor er det også for-

skelligt, hvordan det enkelte barn bedst muligt bliver 

støttet i en positiv udvikling. For at imødekomme et 

barns udfordringer er det pædagogiske personale 

bevidst om at forandre de sammenhænge, som barnet 

er en del af, og den grundlæggende tilgang er, at det 

naturligvis aldrig er barnet, der er problemet.

På området for 0-5-årige børn arbejder Esbjerg 

Kommune med afsæt i TVÆRS-strukturen, der skal 

sikre en lokal, tidlig og forebyggende indsats ud fra et 

tværfagligt samarbejde.

Der bliver arbejdet med konkrete børnesager på tre 

niveauer:

•  TVÆRS Enhed – når der er brug for sparring om ind-

satser og ressourceforbrug inden for egen enhed

•  TVÆRS Institution – når der er brug for en afklaring 

af indsatser eller i forbindelse med en evt. underret-

ning

•  TVÆRS Myndighed – når der er oprettet en sag ved 

Familierådgivningen

Alle daginstitutioner og dagplejer skal som udgangs-

punkt kunne løfte opgaven med inklusion af børn 

med særlige behov. Daginstitutionerne kan søge om 

ekstra timer til personalet, når det er nødvendigt at 

sætte en særlig pædagogisk indsats som støtte til 

børn i værk. Hvis et barn har behov af særlig karakter 

som følge af f.eks. en medfødt sygdom, funktions-

nedsættelse eller psykosociale udfordringer, er der 

mulighed for støtte fra en ressourcepædagog.
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Opnormering skaber stærkt fundament
I de seneste år har den pædagogiske normering i  

Esbjerg Kommunes daginstitutioner udviklet sig 

positivt. I 2014 besluttede partierne bag kommunens 

budget at tildele daginstitutionerne en socioøkono-

misk opnormering for at sætte fokus på arbejdet med 

sårbare børn i tråd med Paradigmeskifter version 2.0, 

der er Esbjerg Kommunes forandring af området for 

udsatte børn og unge. Konkret resulterede det samlet 

i cirka 40 pædagoger ekstra i de kommunale, selvejen-

de og private daginstitutioner, og de enkelte områder 

og afdelinger har frie hænder til at tilrettelægge 

indsatser for de ekstra midler.

Også i 2015 og 2016 har børneområdet fået ekstra res-

sourcer, der har gjort det muligt at løfte normeringen 

af det pædagogiske personale yderligere.

På børneområdet har det tværfaglige samarbejde 

om udsatte børn i Børn & Kulturs TVÆRS-struktur høj 

prioritet, og i kraft af de seneste års opnormeringer 

har børneområdet et stærkt fundament i forhold til at 

kunne indgå i samarbejdet med andre faggrupper.

På området for 0-5-årige børn blev en integrations-

indsats oprettet i oktober 2015 med baggrund i et 

politisk ønske om at sikre kvalitet i integrationen 

af alle børn med anden etnisk baggrund end dansk 

og flersprogede børn. Integrationsindsatsen er en 

afdeling med en leder og en pædagog ansat, og i 

deres opgave ligger fokus på at styrke børneområdets 

samlede kompetencer både i et ledelsesmæssigt og 

pædagogisk perspektiv. Det handler primært om at 

udvikle nye metoder og udbrede kendskabet til de 

metoder, hvis effekt allerede er dokumenteret.

Integrationsindsatsen støtter ledelse og medarbejdere 

i integrations- og inklusionsopgaven både i teori og 

praksis gennem vejledning og sparring, der sætter fo-

kus på læring, inklusion og stimulering af de flerspro-

gede børn. Centrale elementer er også inddragelsen 

af forældrene og organiseringen af den pædagogiske 

struktur.

Ved at deltage i praksis sætter Integrationsindsatsens 

ansatte fokus på de pædagogiske medarbejderes 

læring og udvikling af den pædagogiske kvalitet i 

integrationen i de enkelte dagtilbud. 

Integration af alle børn
Integrationens udfordringer og aktiviteter
Hvad gør man, når et syrisk barn er på vej til en daginsti-

tution, der ikke har erfaring med tosprogede børn? Eller 

når en daginstitutionen lige om lidt skal tage i mod en 

større flok flygtningebørn? Det kan daginstitutionerne 

hente hjælp og værktøjer til i Integrationsindsatsen, som 

tilbyder rådgivning og støtte til større projekter og mere 

dagligdags sparring om udfordringer eller aktiviteter på 

integrationsområdet.

I Trianglen i Midt- og Østerbyen området har integrations- 

pædagogen været koblet på et projekt, som skulle skabe 

de bedste rammer i en periode, hvor afdelingen fik mange 

tosprogede børn og flygtningebørn. Integrationspæda-

gogen var først i Trianglen hver dag i to uger og derefter 

to dage om ugen og støttede medarbejderne i aktiviteter 

omkring eksempelvis læring, sprog og inddragelse af 

forældre. Erfaringen er, at indsatsen giver gode resultater, 

og børnene begynder at tale dansk med hinanden og 

får en større social forståelse, lige som forældrene bliver 

nysgerrige og tager del i børnenes læring.
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Den pædagogiske praksis på børneområdet bliver 

styrket ved at drage ressourcer fra det omkringlig-

gende samfundet ind i dagligdagen. Det gælder 

eksempelvis klubber, foreninger, erhvervsliv, naturtil-

bud og kulturinstitutioner, og samarbejdet bidrager 

med ideer til anderledes læringsmiljøer, som skaber 

nye muligheder for børnenes udvikling og læring. 

Samtidig kan børnenes læring flyttes ud af de daglige 

fysiske rammer, og nye perspektiver giver børnene et 

andet møde med læreplanens temaer og støtter dem i 

at udvikle særlige kompetencer.

Området for 0-5-årige børn arbejder i dag sammen 

med en række parter i Esbjerg Kommunes lokalsam-

fund. Det gælder blandt andre foreninger, MYRTHUE 

– Natur, Kultur & Læring, Sydvestjyske Museer og 

Sport & Event Park Esbjerg.  

Med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Active Living 

Strategi, hvis mål er at gøre fysisk aktivitet til en na-

turlig del af hverdagen for borgere i alle aldre, bliver 

der i udvalgte områder arbejdet målrettet med at 

styrke tilbuddene om bevægelse til børn.

Læring fra lokalsamfund
Børn boltrer sig i idrætsmekka
Lige i smørhullet i Esbjergs grønne ring ligger Jerne- 

Spangsbjerg området, og afdelingerne drager stor nytte 

af naturen i dagligdagen. 

Samtidig ligger byens sportsmekka på Gl. Vardevej i 

området, og det har givet anledning til et partnerskab 

med Sport & Event Park Esbjerg, hvis faciliteter afdelin-

gerne kan booke. Børnene boltrer sig blandt andet på 

flexfodboldbanerne, i badmintonhallen, på atletikbanen 

og i Blue Water Dokken, hvor børnehavebørnene fra alle 

områdets afdelinger også har været samlet til årsafslut-

ning med fælles gymnastik. 

Partnerskabet betyder, at børnene bevæger sig mere  

i dagligdagen, hvilket er i tråd med Active Living  

Strategien.  

Børn fortolker kunst
Tre områder, Ribe, Bramming og Tjæreborg-Esbjerg Ø, 

har indgået et partnerskab med Esbjerg Kunstmuseum, 

der har sendt en kunstpædagog på rundtur mellem 

afdelingerne. I et forløb i hver afdeling fordyber børnene 

i Kahytten i Tjæreborg, Børnehus Syd i Ribe og Børne-

gården i Gredstedbro sig i kunst og får mulighed for at 

opleve rigtig kunst, når de besøger Esbjerg Kunstmuseum 

og Ribe Kunstmuseum. Hjemme i daginstitutionerne laver 

de deres egne fortolkninger af værkerne, og sammen med 

kunstpædagogen arbejder børnene videre med de emner 

inden for kunsten, som de er optagede af. 

Foruden projekterne i de tre afdelinger tilbyder kunst- 

pædagogen kunstforløb til områdernes andre afdelinger.  
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Frivillige i dagtilbud
For byrådet er det et mål, at Esbjerg Kommune ar-

bejder sammen med frivillige organisationer som en 

naturlig del af indsatsen over for børn og unge.

I de sidste tre år er der på området for 0-5-årige børn 

blevet arbejdet målrettet på at knytte frivillige til dag-

institutionerne. Det gælder eksempelvis i projektet 

Styrk Sproget, hvor daginstitutioner med en særlig høj 

andel af tosprogede børn har arbejdet tæt sammen 

med frivillige fra blandt andre Ældre Sagen om en 

særlig indsats. 

Børneområdet vil gerne udbrede samarbejde af denne 

karakter til andre områder, hvor en ekstra indsats 

fra frivillige kan gøre en forskel. Daginstitutioner 

og dagplejer kan få vejledning fra børneområdets 

konsulenter, der kan rådgive om rekruttering af og 

samarbejde med frivillige i forhold til eksempelvis 

opgaver, administration og daglig drift. 

Tid til det lille ekstra
Når børnene i Midt- og Østerbyen områdets afdelinger en 

gang om ugen får besøg af Ældre Sagens frivillige, er der 

tid til det lille ekstra, som de frivillige kan give. Det er en 

gevinst for både børnene og de frivillige at mødes og lære 

hinanden at kende på tværs af generationerne, som får 

et særligt fællesskab. De frivillige læser højt for børnene i 

små grupper, spiller spil og øver sproget gennem leg.

Faktisk er samarbejdet med Ældre Sagen så godt, at det er 

blevet lagt mærke til uden for Esbjerg Kommune, og  

Ældre Sagens frivillige fik i 2016 Benny Andersen Prisen 

for deres bidrag til at styrke det danske sprog for tospro-

gede børn.  

Esbjerg Kommune prioriterer sikkerhed i dagtilbud-

dene højt. Selv om det ifølge Dagtilbudsloven ikke er 

lovpligtigt, at personale i dagtilbud skal være uddan-

net i førstehjælp, har Esbjerg Kommune valgt, at alle 

fastansatte pædagogiske medarbejdere i daginstituti-

oner og dagplejer i samarbejde med RedMitBarn skal 

uddannes i førstehjælp til 0-6 årige børn og efterføl-

gende vedligeholde deres færdigheder. Det betyder, 

at alle er klædt på til at kunne handle, hvis uheldet 

skulle være ude, og det skaber tryghed for både børn, 

forældre og personale.

Daginstitutioner og dagplejer kan få støtte til:

•  koordinering af kurser, som er obligatoriske hvert 

tredje år.

•  i samarbejde med lederne at sikre, at al relevant per-

sonale er tilmeldt og gennemfører praktisk undervis-

ning og årligt bliver gencertificeret i førstehjælp.

•  praktisk brug af e-learningsystemet.

•  ledersparring om førstehjælp. 

Medarbejdere uddannet i førstehjælp

To børneliv reddet
Investeringen i førstehjælp har reddet to børneliv. I afde-

lingerne Børnebakken i Hjerting og Nygårdsvej i Esbjerg 

har medarbejderne reddet to børn fra kvælning, og deres 

viden om førstehjælp til små børn gjorde en afgørende 

forskel. I begge tilfælde opstod faren i en spisesituation, 

hvor et lille stykke mad blokerede børnenes luftveje, og 

medarbejderne handlede resolut og lige efter bogen.

Også i en skoldningsulykke i en dagpleje har medarbejde-

ren vist handlekraft og reageret korrekt, så barnet hurtigt 

fik den rette behandling.
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I foråret 2017 præsenterede regeringen sit udspil for 

de emner, der i de kommende år skal være i fokus i 

landets dagtilbud. De tre centrale temaer i udspillet 

er:

Når det handler om ambitionerne for den pædago-

giske kvalitet i dagtilbuddene, lægger regeringens 

udspil sig op ad de syv anbefalinger fra KL. Det giver 

børneområdet i Esbjerg Kommune mulighed for at 

fortsætte udviklingen ud fra de indsatser, der allerede 

er sat i gang, og tage initiativ til nye tiltag ud fra de 

perspektiver, som regeringens udspil åbner for.   

Nye perspektiver

Øget fleksibilitet og frit valg  
for børnefamilier

Bedre læring og trivsel for alle 
børn og et sammenhængende 
børneliv

Høj kvalitet gennem faglighed 
og tydelig ledelse
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