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FORORD
I budgetaftalen for 2019 blev der indgået aftale om at nedsætte et § 17.4udvalg, hvor omdrejningspunktet var tidlig indsats og det gode børneliv med
fokus på børn i alderen 0-6 år. § 17.4-udvalget skulle således have fokus
på de yngste borgere og deres familier, og målgruppen for udvalget var
gravide, spæd- og småbørn samt børn i børnehavealderen.
Udvalget blev nedsat i sommeren 2020 og fik til opdrag at komme med
anbefalinger til og konkrete bud på tidlige indsatser i Vordingborg
Kommune. Anbefalingerne skal bidrage til at øge den sociale mobilitet og
understøtte, at alle børn uanset baggrund får gode forudsætninger for
læring, trivsel og udvikling. Udvalget har holdt en række temamøder med
inputs fra forskere og andre fagpersoner, og det har givet anledning til
spændende drøftelser om, hvordan vi kan arbejde endnu mere
fokuseret med at styrke den tidlige opsporing og det gode
børneliv. Udvalget har i arbejdsprocessen lagt vægt på, at det er vigtigt
at styrke og videreudvikle de tiltag og indsatser, som allerede er i
gang på børneområdet, og det er således afsættet for anbefalingerne.
Udvalgets endelige anbefalinger til det videre arbejde med tidlig opsporing
og det gode børneliv er samlet i dette anbefalingsnotat, som behandles i
Udvalget for Børn, Unge og Familie samt Kommunalbestyrelsen i marts
2021. De anbefalinger Kommunalbestyrelsen beslutter, der skal arbejdes
videre med, vil blandt andet blive konkretiseret og omsat gennem
Forum for tidlig opsporing og indsats, som er et
tværgående ledelsesforum på området for børn, familier, sundhed,
dagtilbud og skoler.

På udvalgets vegne
Mette Gerdøe-Frederiksen
Formand for § 17.4-udvalget Det gode børneliv
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UDVALGETS ARBEJDE
§ 17.4-udvalget har mødtes otte gange i perioden august 2020 til februar 2021. Forud for det
første møde havde medlemmerne fået tilsendt en infomappe med beskrivelse af status på
børneområdet; både i forhold til tal og data samt praksis og indsatser på det almene
og det specialiserede børneområde.
På møderne har medlemmerne af udvalget fået faglige oplæg og haft drøftelser med forskere og
fagspecialister på børneområdet. For at få vigtige lokale perspektiver og viden sat i spil har
udvalget også flere gange haft inviteret repræsentanter for kommunens egne fagpersoner med på
møderne; blandt andet Sundhedsplejen, Dagtilbud, Børn og Familie, Træning og Rehabilitering,
PPR og naturvejleder. På møderne har udvalget arbejdet med temaerne:


Fælles billede og vidensfundament



Tværfaglighed



Overgange



Trivsel



Forældresamarbejde



Kompetenceudvikling og ledelse

På baggrund af oplæg og faglige drøftelser har udvalget udpeget de temaer, det er vigtigst at have
fokus på for at skabe de bedste forudsætninger for et godt børneliv for alle børn i Vordingborg
Kommune. Det overordnede tema er øget fokus på børns udvikling og trivsel via styrket kvalitet i
alle kommunens dagtilbud.
Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt, hvis et øget fokus på børns trivsel og
udvikling skal realiseres. Nogle er universelle, mens andre er særligt vigtige i kommuner, der har
en større andel af børn og familier i udsatte positioner. Det drejer sig især om et stærkt tværfagligt
samarbejde, systematisk tidlig opsporing og relevante forebyggende indsatser. Et aktivt og
inddragende forældresamarbejde er også nødvendigt for bedst muligt at kunne støtte op om
børnenes udvikling og trivsel og lave helhedsorienterede indsatser.
På baggrund af udvalgets arbejde og prioriteringer er der udarbejdet tre overordnede strategiske
pejlemærker, som kobler sig til politikken for børn og unge.
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STRATEGISKE PEJLEMÆRKER
En af dagtilbuddenes vigtigste opgaver er at fremme børns trivsel, læring og udvikling af
kompetencer. Det fordrer dagtilbud af høj kvalitet. I Vordingborg Kommunes dagtilbud
arbejdes der med udgangspunkt i de styrkede pædagogiske læreplaner kontinuerligt med at skabe
de bedst mulige tilbud til børnene. Det er vigtigt, at både børn og forældre oplever et trygt og
udviklende miljø i de kommunale dagtilbud, og derfor tilvælger disse som et naturligt valg, når
børnene skal i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Børnefamilier er en prioriteret
målgruppe i forhold til bosætningsindsatsen. Det er derfor afgørende, at vi på tværs af
børneområdet fra start får etableret et godt samarbejde med familierne for i fællesskab at give
børnene et godt og solidt afsæt for deres videre børne- og ungeliv.
For at styrke det igangværende arbejde på børneområdet og give retning i forhold til, hvilke
områder og indsatser der skal fokuseres på i det kommende arbejde med tidlig opsporing og det
gode børneliv, anbefaler § 17.4-udvalget, at Kommunalbestyrelsen vedtager følgende
pejlemærker:
1. Styrket fokus på børns udvikling og trivsel via styrket kvalitet i dagtilbud
2. Øget tværfagligt samarbejde om tidlig opsporing og forebyggende indsatser
3. Styrket samarbejde og partnerskab med forældrene om børnene

UDVALGETS ANBEFALINGER TIL INDSATSER
Udvalget har udarbejdet en række konkrete anbefalinger med udgangspunkt i de tre overordnede
pejlemærker. Heraf vil nogle kunne iværksættes inden for eksisterende budgetramme og uden
efterfølgende politisk beslutning, fordi de vedrører interne arbejdsgange og styrkelse af det
tværfaglige samarbejde.
De øvrige anbefalinger kan være forbundet med behov for tilførsel af ressourcer. De økonomiske
konsekvenser estimeres, når Kommunalbestyrelsen har taget stilling til, hvilke af udvalgets
anbefalinger der skal arbejdes videre med og konkretiseres.
I forbindelse med udmøntningen af de endelige anbefalinger og indsatser, vil der også ske en
vurdering af, om der er behov for justeringer og tilpasning af eksisterende tilbud, indsatser,
strukturer med mere.
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Pejlemærke 1
Styrket fokus på børns udvikling og trivsel via styrket kvalitet i dagtilbud
Den pædagogiske praksis og kvaliteten i dagtilbuddene er afgørende for børnenes trivsel, læring,
udvikling og dannelse. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med at være reflekterende og nysgerrige
på, hvordan vi kan udvikle det pædagogiske arbejde og skabe gode rammer for, at børnene får de
nødvendige sociale kompetencer og færdigheder.

Indsatser til politisk behandling
Kortlægning af læringsmiljøet og kvaliteten i alle dagtilbud med henblik på at identificere
områder, hvor der er behov for at styrke kvaliteten.
Desuden skal vi øge systematisk brug af data for at følge kvalitetsudviklingen over tid.
Styrkede indsatser i forhold til sproglig og motorisk udvikling; herunder også systematisk
opsporing af børn med særlige behov.
Øget fokus på ude- og friluftsliv; herunder brugen af kommunens natur og faciliteter jævnfør
kommunens strategi for legepladser.

Tiltag til politisk orientering og status
Udvikling af fælles arbejdsmetoder og redskaber på tværs af børneområdet med henblik på at
sikre et fælles mindset og en fælles tilgang til at vurdere og følge op på børnenes trivsel og
udvikling.

6

Pejlemærke 2
Øget tværfagligt samarbejde om tidlig opsporing og forebyggende indsatser
Andelen af forebyggende indsatser til børn og forældre skal udbygges, så færre familier kommer i
udsatte positioner. Samtidig er det vigtigt, at det tværfaglige samarbejde i kommunen er smidigt
og velfunderet for bedst muligt at kunne støtte op om barnet og familien. Målet er
helhedsorienterede indsatser, hvor de forskellige aktører i barnets liv har kendskab til hvilke tiltag,
der er i gang, og en klar opgavefordeling mellem de forskellige aktører.

Indsatser til politisk behandling
Gruppetilbud til forældre og styrkelse af netværksdannelse mellem
forældre (eksempelvis skilsmissegruppe, sorggruppe, forældre til børn med
handicap, mødregrupper, legestuegrupper for forældre på barsel og deres børn).
Åben rådgivning/vejledning i dagtilbud (til forældre).
Udbygget samarbejde mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud ved overgang fra hjem til
dagtilbud, så det opleves trygt for børn og familier, der har behov for ekstra støtte i
overgangen.

Tiltag til politisk orientering og status
Udarbejdelse af systematik og arbejdsgange for tværfagligt samarbejde på børneområdet, så
relevante aktører inddrages rettidigt.
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Pejlemærke 3
Styrket samarbejde og partnerskab med forældrene om børnene
Forældrene er den vigtigste ressource i barnets liv. Vi skal styrke og udvide samarbejdet med
forældrene, og det skal i højere grad baseres på dialog og ligeværdighed for bedst muligt at støtte
op om barnets udvikling og trivsel. Forældrene skal inddrages lige fra starten, hvis der
opstår en bekymring for barnet. I tråd med Vordingborg Kommunes strategi “Fra myndighed til
partner”, vil forældrene i endnu højere grad opleve, at deres ønsker og erfaringer mødes med
interesse og respekt.

Tiltag til politisk orientering og status
Udarbejdelse af model for tidlig inddragelse af forældrene (eksempelvis mere systematiske
samtaler mellem forældrene og dagtilbuddet).
Videreudvikling af Vordingborg Kommunes dialogmodel, blandt andet ved at få forældrenes og
medarbejdernes perspektiver med gennem systematiske interviews.
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BØRNEHAVEALDER I VORDINGBORG KOMMUNE
Som en del af budget 2017 besluttede flertalsgruppen i den daværende kommunalbestyrelse at
nedsætte børnehavealderen fra tre år til to år og 10 måneder. Efter kommunalvalget i november
2017 blev børneområdet skrevet ind som fokusområde i konstitueringsaftalen: ”Der skal nedsættes
en arbejdsgruppe, et §17.4-udvalg, der gennem dialog og medinddragelse af relevante personer
udarbejder en handlingsplan for det samlede børneområde. […] Børnehavealderen skal hæves til
tre år.” Under §17.4-udvalget ”Det gode børneliv” blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle
behandle emnet børnehavealder og komme med en tilbagemelding til udvalget.
Finanslovsaftale 2021
Mens §17.4-udvalgets arbejde har været i gang, er børnehavealder og
minimumsnormeringer blevet en del af finanslovsaftalen for 2021. Det betyder, at der kommer
lovgivning på området. Aftaleteksten indikerer, at børnehavealderen som udgangspunkt bliver, når
barnet fylder tre år, samt at normeringen følger med barnet, hvis barnet skifter til børnehave inden
det fylder tre år: ”Aftalepartierne er derudover enige om, at det skal være pædagogiske hensyn,
der styrer tidspunktet for børns oprykning til børnehave. Forud for lovgivningsprocessen skal det
drøftes med KL, hvordan økonomien bag minimumsnormeringer knytter sig til hhv. alder og
lederandel. Det skal efterfølgende drøftes i aftalekredsen. Dette med henblik på at understøtte, at
normeringerne følger barnets alder, således at kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis
børnene rykkes op i børnehave, før de er fyldt tre år.”1

Indsats til politisk behandling
§17.4-udvalget anbefaler, at børnehavealderen som udgangspunkt bliver, når barnet fylder tre
år. Hvis barnet starter i børnehave før, det fylder tre år, skal normeringen og dermed også
forældrebetalingen følge barnet.
Når lovbekendtgørelsen foreligger, vil administrationen udarbejde beslutningsforslag til
Kommunalbestyrelsen om implementering af den nye lovgivning sammen med en
implementeringsplan for overgangsgrupper med videre.
Arbejdsgruppens betragtninger og anbefalinger er stadig relevante og vil blive inddraget i arbejdet
med overgange fra dagpleje, vuggestuegruppe eller private pasningstilbud til børnehave.
Arbejdsgruppens anbefalinger


Det enkelte barns overgang til børnehave skal ske i samarbejde med forældrene og ud fra
en helhedsvurdering af barnets behov, udvikling og modenhed.



Daginstitutionerne i Vordingborg Kommune har forskellig størrelse, og det er ikke alle
institutioner, der har mulighed for at lave overgangsgrupper. Arbejdsgruppen anbefaler, at
der kommer et øget fokus på, hvordan de små institutioner arbejder bedst muligt med

1

https://fm.dk/media/18330/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
side 7.
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overgange, der matcher børnenes behov.


Børn, der kommer fra dagpleje eller privat pasningsordning, er ikke vant til de større
børnegrupper og samme grad af socialisering som børn, der går i en aldersintegreret
daginstitution. Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes et brobygningsårshjul for
overgang fra dagpleje/ privat pasningsordning til daginstitution, med fokus på en længere
overgangsperiode og tidligere socialisering i daginstitutionen.
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