
Kvalitetsmål for Daginstitutionen Sejs - Laven for 2017-18: 

 
Mission 
Vores mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. 
 
Vision 
Vi har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og 

unge sikres gode muligheder, så de er godt rustede til det senere voksenliv. 

 

Mål Handlinger Succeskriterier 

Overgang fra 
vuggestue/dagpleje til 
børnehave 

Implementering af fælles 

ramme for børns overgang 

fra hjem til 

dagpleje/vuggestue til 

børnehave. 
 

De enkelte børnehuse og 
dagplejen tilpasser med afsæt i 
den fælles ramme og i samspil 
med forældrene lokal praksis. 
 
Vi vil holde møder, hvor både 
pædagoger og dagplejere 
deltager, så vi sammen kan 
videreudvikle samarbejdet. 
 
Vi tilpasser løbende vores pjecer 
i forhold til samarbejdet. 
 
Der afholdes samtaler ved 
overgange med deltagelse af 
forældre og personale fra 
henholdsvis dagpleje/vuggestue 
og børnehave. 
 
Vi vil spørge forældre løbende 
så vi kan udvikle/forbedre 
undervejs. 
 

 
Børn og forældre oplever tryghed og 
nærvær. 
 
Forældre skal opleve, at der er 
sammenhæng i deres barns liv fra 
dagpleje til børnehave, og at der bliver 
fulgt op på aftaler fra det ene sted til det 
andet. 
 
Barnet bliver mere trygt, når det starter i 
børnehave. 
 
Medarbejdere i dagplejen og det 
pædagogiske personale i daginstitutionen, 
har kendskab til hinandens arbejde. 
 
 
 

Inklusion 
Vi skal styrke barnets trivsel og 
læring i et fællesskab(forældre, 
dagplejen, skolen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledere og medarbejdere 
deltager i opstartskurser i ”Fri for 
mobberi”. 
 
Der laves overleveringssamtaler, 
hvor forældre, dagpleje, skole og 
pædagoger deltager ved særlige 
behov. 
 

 
At forældrene bliver mere tolerante overfor 
børns forskelligheder og accept heraf.  
 
Det vil kunne ses ved, at flere børn leger 
på tværs i fritiden. 
 
Vi vil se, at vores aktiviteter er varierede 
og med udgangspunkt i børnene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fri for mobberi 
 
Vi vil implementere projekt ”Fri 
for mobberi”. 
 
”Fri for mobberi” bliver en del af 
alles bevidsthed, det betyder, at 
temaet er gennemgående i 
dagligdagen og i de aktiviteter 
der laves i alle 3 børnehuse 

Værdiordene i Fri For Mobberi, tolerance, 
respekt og omsorg, bliver en del af 
indholdet på møder, både blandt 
personale, bestyrelse og forældre. 
 
Vi vil gerne se at alle børn har en ven. 
 
Det opleves som et fælles ansvar, at alle 
er en del af et fællesskab. 
 
Forældrene tager mere ansvar overfor 
inklusion i fritiden. 
 
 
 
 
 
 
 

  
At implementere en 

samarbejdsmodel for tidlig 

opsporing og indsats, så alle 

børn fra 0-7 år trives og er 

bedre rustet, når de starter i 

skole. 

Udvikling af kursusforløb, 

som tilbydes alle 

faggrupper, der har en rolle i 

samarbejdsmodellen. 

Formålet er et fælles 

værdisæt, en fælles faglig 

forståelse af indikatorer på 

børns trivsel samt 

introduktion til anvendelse 

af det understøttende it-

værktøj. 

 

Udarbejdelse af tids- og 

handleplan for afvikling af 

kursusforløb i 2017-18. 

 

Afvikling af kursusforløb.  

 

Anvendelse af data og 

fortløbende udvikling og 

kvalificering af 

samarbejdsmodellen. 

1 år efter implementering (2019): 

Medarbejdere og forældre oplever 

samarbejdsmodellen som 

meningsfuld, samt at modellen 

understøtter barnets udvikling og 

samarbejdet mellem forældre og 

professionelle. 

 

Medarbejderne oplever, at 

metoderne og strukturen medfører, 

at ressourcerne i det tværgående 

samarbejde udnyttes fleksibelt og 

effektivt. 

 

Forældre, som er i kontakt med flere 

faggrupper, oplever at der er en god 

sammenhæng i indsatsen. 

 

2 år efter implementering (2020): 

Alderen på børn, der første gang 

modtager foranstaltninger efter 

Social- og Serviceloven er faldet med 

minimum 1 år. 

 

Andelen af børn, der ved 

sprogvurderingen i 0. klasse i 

efteråret har behov for en særlig eller 

fokuseret sprogindsats skal reduceres 

år for år. 

 

3 år efter implementering (2021): 

5 procent flere børn i dagtilbud er 

samlet set i trivsel (med 

udgangspunkt i den baseline, der 

skabes via det 1. års 

trivselsmålinger). 



 
Samskabelse med forældre om 
børns læring, trivsel og udvikling 
i dagtilbuddet og derhjemme. 
 
 
 

 
Videndeling om egne erfaringer 
med det gode 
forældresamarbejde blandt 
medarbejdere og ledere i 
Dagtilbud. 
 
Dialogmodel for 
forældresamarbejde, som er 
udviklet gennem udvalgte 
børnehuse og dagplejens 
deltagelse i forsknings- og 
udviklingsprojektet Fremtidens 
Dagtilbud udbredes med henblik 
på anvendelse lokalt. 
 
Fælles faglig opkvalificering 
understøttes centralt og 
omsættes lokalt. 
 
Fælles forståelse for udfordring 
af barnet i forhold til 
forudsætninger og næste 
udviklingszone. – forældrene 
skal opleve, at de gør en forskel. 
 
Inddrage forældre aktivt i deres 
børns hverdag, arbejdet med 
læreplaner og trivsel. 
 
Udarbejde fast dagsorden til 
emner, som man skal ind over 
ved samtaler med udgangspunkt 
i dialogmodel 
 
Indføre trivselssamtaler – måske 
en gang om året. 
 
Forventninger til forældre – (se 
Tyttebærhusets læreplaner 
under alsidig 
personlighedsudvikling) 

 
Der er tydelig forventningsafstemning 
omkring børns læring, trivsel og udvikling 
fra 1. møde mellem forældre og 
fagprofessionelle i dagtilbud. 
 
Forældrene oplever dialog med 
fagprofessionelle som et samspil. 
Handlinger der aftales i forhold til barnet er 
tilpasset den enkelte familie og har fokus 
på at sætte både barnets, forældrenes og 
de fagprofessionelles ressourcer i spil. 
 
Fokus på opstart, overgang og daglig 
trivsel, udvikling og kommunikation. 
 
Hvad måler vi på? Og hvordan? 
 
Beskrive tegn på læring og forslag til 
hvordan aktiviteter kan gøres 
lettere/sværere  
 
Forældrene er samarbejdspartnere og skal 
have større mulighed for indblik og 
mulighed for input til den pædagogiske 
praksis 
Bestyrelsen bør orienteres inden der 
igangsættes nye tiltag. 
Større inddragelse i kvalitetsmål 
 

Sygefravær 
Vi vil skærpe personalets indsigt 
og forståelse for eget ansvar. 
 
Vi vil sætte større fokus på 
sygefravær. 
 
Det er i orden at være syg 

Vi vil invitere en konsulent fra 
arbejdsmiljø til at komme med et 
oplæg omkring ”Krav i arbejdet”. 
 
Yderligere to gange i løbet af 
2016, skal emnet på 
personalemøde i en proces ledet 
af konsulenten. 
 

Vi ser personalet være mere bevidste om 
deres arbejde og arbejdsbyrde. 
 
Vi ser et lavere sygefravær. 

 


