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GODT PÅ VEJ
I Danmark går næsten alle børn i dagtilbud1. Det giver kommu-
nerne og de professionelle i de enkelte institutioner et stort an-
svar for børns læring, trivsel og udvikling. Alle kommuner, dag-
tilbud og professionelle gør i dag et stort arbejde for at skabe 
gode dagtilbud til alle børn.  

Vi ved, at dagtilbud af høj kvalitet gør en positiv forskel for alle 
børn – på den korte bane såvel som i et livslangt perspektiv. 
Den viden har vi fra forskning – og den forpligter. 

Kommunerne har ansvaret for at udvikle og drive daginsti-
tutioner og dagpleje i Danmark. Det er en kommunalpolitisk 
forpligtigelse at tage ansvar for at udvikle kvaliteten på dagtil-
budsområdet. Hvert år bruger kommunerne omkring 25,5 mia. 
kr. (2015) på dagtilbud til de 0-5 årige, hvilket svarer til knap 
83.000 kr. pr. indskrevet barn. Kommunerne investerer derfor 
mange penge i de mindste børn. Det gør de for at give alle børn 
et rigt børneliv, som har en stor værdi i sig selv. Samtidig er det 

vigtigt for Danmark, at alle børn opdrages til at være medska-
bere af et demokratisk samfund med gode sociale fællesskaber.

Fra forskning ved vi,

 • at der er op til to års forskel på børns kompetencer, når de be-
gynder i skole på trods af, at alle børn har været i dagtilbud2

 • at Danmark ikke er god nok til at bryde den negative sociale 
arv3.

Derfor skal og kan vi gøre det bedre. Vi skal blive bedre til at 
løfte alle børn og give alle børn de bedste livsmuligheder. Det 
gælder det enkelte barn, men det gælder også samfundets sam-
menhængskraft. Alle samfundsborgere skal have et godt liv. Et 
godt liv omfatter også at være aktive deltagere i det danske sam-
fund og bidrage til Danmarks vækst og beskæftigelse.

KL’s udspil ”Godt på vej – Dagtilbuddets betydning” er dermed 
et signal til alle ansvarlige parter i både stat og kommune om, 
at der er behov for en markant opmærksomhed på at udvikle 
kvaliteten i dagtilbud til de yngste børn. Det gælder både dag-
plejen og daginstitutioner og såvel kommunale som selvejende 
og private dagtilbud. 

1 Ca. 97 pct.
2 Bleses (2016)
3 Landersø og Heckman (2016)
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Det er samtidig et signal om, at der er behov for en konstant 
udvikling af hele 0-18-årsområdet. Denne udvikling begyn-
der i den tidlige indsats og gør det bl.a. relevant at drøfte, om 
ressourcerne og midlerne bruges hensigtsmæssigt på hele 
0-18-årsområdet.

Udspillet er først og fremmest en klar opfordring til alle kom-
muner om at tage ansvar for kvaliteten i dagtilbud. Det gælder 
både det faglige ansvar for at udvikle læringsmiljøer og nysger-
righed til livet for alle børn og det økonomiske ansvar for at 
prioritere den nødvendige økonomi til dagtilbudsområdet. 

Med udspillet ønsker KL også at give en tydelig kommunal 
stemme i den vigtige debat om fremtiden for vores dagtilbud. 
Regeringen forventes at komme med et dagtilbudsudspil i for-
året 2017, og KL ser frem til at indgå i dialog med regeringen 
om, hvordan midlerne – de eksisterende såvel som de nye – an-
vendes bedst muligt, og hvordan rammerne hertil skabes. Der-
for vil KL med udspillet pege på en række områder, hvor staten 
er nødt til at sætte ind, så alle børn bliver sikret de mest opti-
male betingelser for at komme godt på vej i livet. 

Udspillet er det første af en række indsatser, der skal markere 
behovet for en øget opmærksomhed på børn og unges vej i 

livet. Januar 2017 præsenterer KL et udspil om unge og uddan-
nelse, der bl.a. kommer med anbefalinger til at sikre en nem-
mere vej fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, forenkling 
og målretning af 10. klasse samt bedre kvalitet og styring af de 
særlige uddannelsestilbud. Derudover præsenterer KL i januar 
2017 et inspirationsmateriale, der sætter fokus på forældrenes 
og kommunernes fælles ansvar for, at alle børn og unge lærer, 
trives og udvikler sig så meget, de kan.

KL opfordrer til, at udspillet om god kvalitet i dagtilbud drøf-
tes og anvendes af kommunalpolitikere og forvaltninger i alle 
kommuner, på tværs af kommunerne og i samarbejdet mellem 
KL og staten.

København, januar 2017

Martin Damm    Kristian Wendelboe
Formand for KL     Administrerende direktør
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EN LANDSDÆKKENDE 
RETNING FOR  
DAGTILBUD  
– OPFORDRINGER  
TIL REGERINGEN
Kommunerne har ansvaret for at give 
dagtilbudsområdet den nødvendige 
prioritering og retning. Opgaven med 
at løfte kvaliteten løses på forskellige 
måder afhængigt af lokale værdier og vil-
kår. Men retningen skal være den samme. 
 
KL foreslår derfor, at der sættes en lands-
dækkende retning for, hvad vi skal med 
vores dagtilbud. Ikke som bureaukrati-
ske mål, men fire landsdækkende pejle-
mærker, der kan give en fælles retning 
for kommunernes fortsatte arbejde med 
at udvikle gode dagtilbud. KL anbefaler, 
at de fire landsdækkende pejlemærker 
og den styrkede pædagogiske læreplan, 
som er under revision, danner grundlag 
for at udvikle kvaliteten i alle dagtilbud 
fremover. Vi har brug for en fælles ret-
ning, som aktørerne på området skal tage 
ansvaret for, og som dermed overflødig-
gør udviklingen af andre mere bureau-
kratiske mål på nationalt og kommunalt 
niveau.

 › KL’S BUD PÅ FIRE LANDSDÆKKENDE PEJLEMÆRKER

De landsdækkende pejlemærker skal give retning og en fælles vision for Danmarks dagtilbud.

Dagtilbuddene skal

  understøtte alle børns trivsel i trygge og omsorgsfulde rammer

  udfordre alle børn, så de lærer, så meget de kan, og udnytter deres potentiale 

  understøtte alle børns muligheder for at deltage i meningsfulde fællesskaber,  
  der fremmer social mobilitet

  kvalificere de pædagogiske indsatser med professionel viden, så alle børn  
  oplever gode rammer, miljøer og sammenhænge
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4 Rambøll Management Consulting, et. al. 
(2014)

5 Landersø og Heckman (2016)

 › KL ANBEFALER

at 1/4 af de 580 millioner kr. bruges til målrettede landsdækkende indsatser rettet mod 
børn i udsatte positioner.

Det gøres ved, at kommunerne

 › tilbyder målrettede trivselsforløb rettet mod barnet og dets betydningsfulde voksne 

 › har dialogorienterede underretninger på tværs af børn og ungeområdet

 › arrangerer besøg af sundhedsplejen til de børn, der ikke går i dagtilbud

 › samtænker indsatser på tværs af familie og de kommunale tilbud fra 0-18 år

 › KL ANBEFALER

at 3/4 af de 580 millioner kr. anvendes til praksisnær kompetenceudvikling rettet mod 
de professionelle på området. Kompetenceudviklingen bør tage udgangspunkt i KL’s 
syv perspektiver på kvalitet i dagtilbud.

Praksisnær kompetenceudvikling skal tage udgangspunkt i, at

 › barnets læring hænger tæt sammen med trivsel, udvikling og dannelse

 › alle professionelle skal iagttage, vurdere og justere læringsmiljøerne med afsæt i barnet

 › alle professionelle kan identificere og handle på børn i udsatte positioner 

 › alle professionelle kan indgå i et differentieret samarbejde med forældre

 › alle professionelle er digitalt kompetente

 › alle professionelle samarbejder tværfagligt og sikrer kontinuitet for barnet

Staten skal sikre kommunerne de opti-
male rammer for at drive dagtilbuddene. 
Det kræver bl.a. regelforenklinger til 
gavn for samarbejde, organiseringer og 
lokale løsninger. Derudover skal grund-
uddannelse af pædagoger være tidssva-
rende og relevant i forhold til de udfor-
dringer vores dygtige fagprofessionelle 
står med, og efteruddannelsestilbud skal 
være fleksible og praksisnære.

Finanslovsaftalen for 2017 afsætter 580 
millioner kr. over fire år til at udvikle de 
danske dagtilbud. KL anbefaler, at mid-
lerne bruges til:

 • praksisnær kompetenceudvikling af 
professionelle, da forskning peger på, 
at praksisnær kompetenceudvikling 
er effektiv, især når det omhandler 
forbedringer af praksisser til fordel 
for børns læring4

 • særlige tiltag, der styrker social mobi-
litet, fordi vi i Danmark ikke bryder 
den negative sociale arv. Førende for-
skere har fundet ud af, at Danmark er 
på samme niveau som USA5. 
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SYV PERSPEKTIVER  
PÅ KVALITET I  
DAGTILBUD  
– ANBEFALINGER  
TIL KOMMUNERNE
Næsten alle børn går i dagtilbud fra de er 
helt små. Danmark har verdensrekord i, 
at både mor og far er på arbejdsmarke-
det. Derfor går næsten alle børn i dagtil-
bud. Kommunerne har et stort ansvar 
for børnenes udvikling – og en stor 

mulighed for at fremme deres læring og 
trivsel.

Gennem de seneste år er der opstået 
en fælles erkendelse af betydningen af 
dagtilbud af høj kvalitet. Kvalitet er et 

begreb, der anvendes og tænkes som en 
meget bred betegnelse for god praksis 
i dagtilbud. Det er nødvendigt med en 
klar forståelse af, hvad god kvalitet er, 
og hvilke faktorer der er væsentlige for 
kvalitet.

8 Syv perspektiver på kvalitet i dagtilbud – anbefalinger til kommunerne
Godt på vej – Dagtilbuddets betydning
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KL opfordrer kommunalpolitikere i alle 
kommuner til at prioritere videreudvik-
ling af kvaliteten i dagtilbud.

Det kræver omprioritering af midler 
nogle steder. Og det kræver uden tvivl en 
tydelig politisk retning, en dygtig og en-
gageret ledelse og høj faglighed hos med-
arbejderne. Og det kræver, at forældre og 
dagtilbud arbejder tæt sammen om bar-
nets læring, sundhed og trivsel.
 
En prioritering af dagtilbud  
er nødvendig – og er en klog  
kommunal investering
Investering i høj kvalitet i dagtilbud er at 
tage ansvar for at give alle børn en god 
start på livet. Dagtilbud skal give barnet 
så gode muligheder som muligt for at 
udnytte deres potentiale, lære, trives og 
udvikle sig. Økonomiske eksperter peger 
ligeledes på, at en investering i dagtilbud 
er en investering med højt afkast6. En 
krone investeret i kvalitet på 0-6-årsom-
rådet giver højere effekt end samme inve-
stering senere i barnets liv.

Kvalitet i dagtilbud er fx også et parame-
ter for, hvor småbørnsforældre ønsker 
at bo, mens de har brug for dagtilbud til 

deres børn. Dagtilbud af høj kvalitet kan 
være en klog investering i kommunens 
bosætningsstrategi.

KL vil med dette udspil fremhæve syv 
vigtige perspektiver på kvalitetsudvik-
lingen, som vil indgå i de fremadrettede 
drøftelser på området. KL opfordrer til, 
at de syv perspektiver drøftes og anven-
des af kommunalpolitikere, forvaltnin-
ger og ledere i alle kommuner. 

De syv perspektiver på  
kvalitet i dagtilbud er:
1. Dagtilbud og forældre samarbejder 

om børns trivsel og læring
2. Dagtilbud skal fremme børns læring
3. Faglig ledelse styrker kvaliteten i dag-

tilbud
4. Dagtilbud skal fremme social mobili-

tet
5. Dagtilbud udnytter muligheder ved 

digitale redskaber
6. Gode rammer og organisering styr-

ker kvaliteten i dagtilbud
7. Sammenhængende læringsforløb er 

nødvendige.

Der vil i ”Godt på vej – Dagtilbuddets 
betydning” overordnet refereres til dag-
tilbud. Dagtilbud omfatter både daginsti-
tutioner og dagpleje.

Investering i mere viden og forskning
Et af resultaterne i den seneste forskning 
er, at der i Danmark tilsyneladende er 
relativ stor forskel på kvaliteten mellem 
de enkelte dagtilbud7. Det er en viden, 
som forpligter til kommunalpolitisk 
handling.

Det er ikke godt nok, at udviklingen af 
den pædagogiske praksis sker på bag-
grund af synsninger eller med afsæt i per-
sonlige præferencer. Alle politikere, ledere 
og fagprofessionelle skal forpligte sig på 
at sætte tilgængelig viden i spil og kunne 
begrunde den valgte pædagogiske praksis.

Viden fra forskning skal formidles mål-
rettet og meningsfuldt til politikskabere, 
til ledere og til praktikere på dagtilbuds-
området. KL opfordrer til, at staten og 
alle forskningsmiljøer påtager sig dette 
ansvar og sikrer, at viden fremadrettet i 
langt højere grad når ud til gavn for alle 
børn. Den pædagogiske forskning og den 
pædagogiske praksis skal knyttes endnu 
tættere sammen i en gensidig afhængig-
hed8.

KL opfordrer til, at alle parter med an-
svar for forskningsområdet prioriterer 
dette område og investerer i at skaffe 
mere viden om, hvordan vi kan give bør-
nene de bedste muligheder for at lære og 
trives i dagtilbud, så de lykkes i livet.

En fælles forståelse af kvalitet
Synet på kvalitet er forskellig afhængig 
af blikket, der ser. Politikere, forskere, 
forældre og børn har forskellige opfat-
telser af god kvalitet. En fælles forståelse 
af, hvad kvalitet er, vil have betydning for 
dialogen om kvalitet, samt hvordan det 
fælles arbejde med kvalitet bliver bedst 
muligt for børnene, forældrene og de 
professionelle.  

Erfaringer viser, at det er en fordel at 
være klar over, hvornår der tales om 
strukturel kvalitet, processuel kvalitet 
og resultatkvalitet. Disse tre dimensio-
ner har betydning for og indflydelse på, 
hvilke facetter af kvalitet der tales om og 
arbejdes ud fra.

Når man anlægger det strukturelle per-
spektiv, handler det fx om uddannelses-
krav, institutions- og gruppestørrelser, 
normeringer og fysisk indretning. Den 
processuelle kvalitet beskriver interaktio-
nen mellem voksne og børn, børn imel-
lem og de pædagogiske tilgange. Resul-
tatkvaliteten omfatter barnets kognitive, 
sociale og personlige læringsudbytte af 
at være i dagtilbud.

6 Heckman (2006)  
7 Hansen et. al. (2016)
8 EVA (2016a)
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01 / 
DAGTILBUD OG FORÆLDRE  
SAMARBEJDER OM BØRNS 
LÆRING OG TRIVSEL
Forældrene er de vigtigste personer i et 
barns liv. Alle forældre vil deres børn 
det bedste og skal have mulighed for at 
bidrage bedst muligt til barnets læring, 
trivsel og udvikling i samarbejde med 
dagtilbuddet. Forskning viser, at et godt 
hjemmelæringsmiljø øger barnets sand-
synlighed for at klare sig godt i skolen 
og videre i livet9. Derfor skal samarbej-
det med forældrene allerede i dagtilbud 
være målrettet og differentieret og tage 
afsæt i barnets læring og trivsel.

Et samarbejde kræver en fælles indsats 
både fra forældre og professionelle. For-
ældre skal have mulighed for aktivt at 
deltage i deres barns læring og trivsel. 
Undersøgelser viser, at forældre ofte ef-
terspørger viden om, hvordan de bedst 
muligt kan bidrage til at understøtte bar-
nets læring10. Det er derfor vigtigt med 
respektfuld dialog mellem forældre og 
professionelle. I samtale med forældrene 
skal de professionelle bruge deres faglig-
hed for at understøtte barnets læring og 
trivsel. KL er udkommet med et inspira-
tionsmateriale om samarbejdet med for-
ældre om børn og unges læring, trivsel og 
udvikling. Materialet indgår i en række 
KL-indsatser, der markerer behovet for en 
øget opmærksomhed på børn og unges 
udvikling fra fødslen til de bliver voksne.

Samarbejdet skal handle om barnet og 
tage afsæt i, at børn og familier er for-

skellige. Familiernes behov er forskellige, 
og det betyder, at samarbejdet skal være 
differentieret og inkluderende. Dialogen 
mellem forældre og professionelle skal 
være båret af tillid. Forældrene informe-
rer dagtilbuddene om deres viden og 
erfaringer, og dagtilbuddet deler vurde-
ringer samt aktivt benytter forældrenes 
kompetencer.

Forældrene har ansvaret for barnet og 
skal være en aktiv del af hele barnets liv – 

også når det gælder om at udvikle læring 
og trivsel i dagtilbud. Som nævnt oven-
for er hjemmelæringsmiljøet afgørende 
for barnets senere kompetencer, og at 
forældrenes bevidsthed om egen rolle i 
barnets læring har en effekt på barnets 
videre udvikling11. 

Samarbejde med forældre forløber 
bedre, når der er en fælles strategi, og når 
samarbejdet er målrettet og indeholder 
klare mål og gensidige forventninger.

 › DET ER DERFOR AFGØRENDE, AT ALLE KOMMUNER OG DAGTILBUD

påtager sig en professionel rolle med at inspirere og vejlede forældrene om deres mulighe-
der for at understøtte barnets læring og trivsel.

9 Bleses et. al. (2015)
10 EVA (2016b)
11 Andersen og Nielsen (2016)

 › DET BETYDER, AT ALLE DAGTILBUD

 › har en konkret strategi for samarbejdet med forældre om barnets læring og trivsel, der 
tager afsæt i børnene

 › har en differentieret tilgang til samarbejdet med forældre

 › giver mulighed for, at alle forældre kan deltage aktivt i samarbejdet om deres børns læring 
og trivsel.

 › KL ANBEFALER

at der er lokal gennemsigtighed i forhold til informationer om de kommunale tilbud. 
Beslutningerne om hvilke informationer der videregives og hvordan, bliver taget lokalt 
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02 / 
DAGTILBUD SKAL FREMME  
BØRNS LÆRING
De børn, der går i dagtilbud nu, skal tage 
en uddannelse og klare sig som voksne i 
et helt andet samfund end det, vi kender 
i dag. Det er vanskeligt præcist at vide, 
hvilke kompetencer der er brug for i det 
21. århundrede. Derfor er det afgørende, 
at dagtilbud ikke bare skal være pasning, 
men at dagtilbud først og fremmest giver 
børn gode erfaringer med at lære nyt 
og mestre noget, de ikke kunne for lidt 
siden. Disse erfaringer skal hjælpe alle 
børn til at bevare lysten til at lære mere 
resten af livet.

I dagtilbud skal der tages afsæt i et bredt 
læringsbegreb, hvor børns læring hæn-
ger tæt sammen med trivsel, udvikling, 
dannelse og omsorg. Det er en essentiel 
opgave for alle dagtilbud at fremme det 
enkelte barns læring, trivsel og udvikling, 
fordi vi ved, at stimuli har stor betydning 
for udvikling af det lille barns hjerne12.

Læring i dagtilbud skal introducere barnet 
til tal og geometriske figurer, bogstaver og 
ord. Børn skal også lære at slå kolbøtter 
og kravle op på rutsjebanen. Leg og læring 
i dagtilbud hænger sammen13. Børn skal 
lege og lære, og de skal udfordres både i 
børnefællesskaber, i strukturerede vok-
senstyrede aktiviteter og i de mange ruti-
nesituationer, som hverdagen i dagtilbud 
er præget af. Børn skal lære at mestre livet.

Læringsmiljøer skal være fleksible, så de 
understøtter arbejdet med børns læring 
og trivsel. Læringsmiljøet skal ligeledes 
afspejle, at de voksnes tilgange til at 

støtte og opmuntre barnet bliver tilpas-
set barnets udvikling og alder. De profes-
sionelle skal systematisk på baggrund af 
iagttagelser og vurderinger sætte mål, 
evaluere og følge op på henholdsvis læ-
ringsmiljøet og barnets progression. De 
professionelle skal udfordre og støtte alle 
børn – både de børn, der lærer hurtigt, 
og de børn der har brug for mere støtte. 

I den sammenhæng spiller den styrkede 
pædagogiske læreplan en afgørende 
rolle. Børnene skal lære noget, de skal 
trives, og der skal være et tydeligt fokus 
på, hvordan leg og læring understøtter 
hinanden i overensstemmelse med den 
danske dagtilbudstradition. 

Dagtilbuddet skal inddrage det omgiven-
de samfund i de pædagogiske aktiviteter 
i hverdagen og bringe ressourcer og mu-
ligheder derfra i spil i forhold til barnets 
læring og trivsel. Det betyder, at eksterne 
partnere skal inviteres ind i det pædago-
giske samarbejde. Den samarbejdsform 
kan kaldes for åbent dagtilbud, og det 
kan i høj grad lade sig inspirere af be-
grebet åben skole i folkeskolereformen. 
Samarbejdsformer med eksterne part-
nere kræver åbenhed, villighed og nye 
måder at planlægge og gennemføre læ-
ringsforløb på. Det er ikke nyt at arbejde 
på den måde i dagtilbud. Forskellen er, at 
samarbejdet skal gøres systematisk, og at 
barnets læring skal være i centrum.

 › DET ER DERFOR AFGØRENDE, AT ALLE KOMMUNER OG DAGTILBUD

udvikler motiverende og differentierede læringsmiljøer af høj kvalitet.

12 Ringsmose (2012)
13 Johansson og Pramling (2011)

 › DET BETYDER, AT ALLE DAGTILBUD

 › indsamler viden om og skaber læringsmiljøer, der fremmer alle børns progression

 › arbejder systematisk med mål og evaluering

 › giver alle børn passende udfordringer og understøtter alle børns muligheder for at få erfa-
ringer med at kunne mestre.

 › KL ANBEFALER

at staten og forskningsmiljøerne påtager sig ansvar for, at ny viden kan benyttes i prak-
sis til gavn for alle børn
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FAGLIG LEDELSE STYRKER  
KVALITETEN I DAGTILBUD
Faglig ledelse på børne- og ungeområdet 
handler om ledelse tæt på kerneopgaven. 
Det vil sige ledelse af de pædagogiske 
og didaktiske processer, som fremmer 
børns læring og trivsel gennem fokus på 
interaktionerne mellem børnene og de 
voksne og mellem børnene. Faglig ledel-
se er nødvendig for at kunne nå målene 
for kvalitet og udvikle en fagprofessionel 
kultur. Gennem faglig ledelse sker kob-
lingen mellem de politiske mål og den 
pædagogiske praksis. 

Faglig ledelse kan se forskellig ud afhæn-
gig af, om udgangspunktet er de ledere, 
som skal lede den faglige udvikling via 
andre ledere, eller ledere, som skal lede 
medarbejdere. Faglig ledelse er en central 
del af ledelsesopgaven på alle niveauer. 
Det handler i høj grad om at lede den fag-
lige udvikling og ledelse af fagligheder 
med udgangspunkt i de politiske mål. 

Faglig ledelse skal facilitere faglige reflek-
sioner ved at inddrage data og vurderin-
ger om barnets faglige og sociale progres-
sion og løbende følge op på praksis. Fag-
lig ledelse omfatter også at inddrage og 
samarbejde med relevante aktører uden 
for dagtilbud fx Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR), det sociale børneområ-
de, sundhedsområdet, fritidsområdet mv. 

Faglig ledelse skal kunne implementere 
det pædagogiske grundlag og etablere en 
praksis for systematisk dokumentation 
og evaluering. Der er behov for at kunne 
udvikle de læringsmiljøer, der danner 
rammen om børnenes hverdag, og sikrer 
progression i den pædagogiske praksis 

og i børnenes læring, trivsel og udvik-
ling. Den faglige leder skal have indsigt i 
og redskaber til at inspirere og facilitere 
tilrettelæggelsen af læringsmiljøer, også i 
børnegrupper med store socioøkonomi-
ske forskelle. 

Den faglige leder har ansvaret for, at 
medarbejderne har den viden og de 
kompetencer, det kræver at arbejde med 

børns læring, trivsel og udvikling og 
indgå i et differentieret og ligeværdigt 
forældresamarbejde.

Derudover skal den faglige leder skabe 
rum for sparring og faglige refleksioner 
for alle medarbejderne. Dette er ikke 
mindst vigtigt i dagplejen, da der kan 
være ekstra brug for sparring med andre 
professionelle.

 › DET ER DERFOR AFGØRENDE, AT ALLE KOMMUNER OG DAGTILBUD

fremmer ledelsens fokus på, hvordan tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter, børns 
leg og de mange hverdagssituationer kan fremme alle børns læring og trivsel.

 › DET BETYDER, AT ALLE DAGTILBUD

 › har en klar fælles forståelse af dagtilbuddets børnesyn og et højt niveau for faglig reflek-
sion mellem ledelse og medarbejdere

 › har medarbejdere, der kan begrunde de pædagogiske valg med afsæt i erfaring fra praksis 
og viden fra forskning

 › har en fagprofessionel kultur, der er understøttet af målrettet og praksisnær kompetence-
udvikling.

 › KL ANBEFALER

at styrke pædagoguddannelsen, så de studerende bliver dygtigere til at bruge pædago-
giske og didaktiske redskaber – ikke mindst i den tidlige indsats
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DAGTILBUD SKAL FREMME  
SOCIAL MOBILITET
Tidlig indsats og høj kvalitet i dagtilbud 
skal fremme, at det ikke er afgørende, 
hvilket uddannelsesniveau forældrene 
har. En amerikansk undersøgelse viser, 
at et treårigt barn af højtuddannede for-
ældre har hørt 30 millioner flere ord end 
jævnaldrende børn af forældre på over-
førselsindkomst14. Danske undersøgelser 
bekræfter dette billede.

Det er problematisk, at dagtilbuddene 
endnu ikke i tilstrækkelig grad har mind-
sket læringsuligheden blandt børn. Det 
har stadig stor betydning for børn i Dan-
mark, hvilken uddannelsesbaggrund for-
ældrene har15 . De kommunale dagtilbud 
skal understøtte, at barnets baggrund 
ikke alene bestemmer dets fremtid.

Alle børn skal have mulighed for at ud-
nytte deres potentiale, og derfor er social 
mobilitet et nationalt fokus. Grundlaget 
for en række basale kompetencer og 
færdigheder fremmes i barnets første 
år16. Det betyder, at dagtilbud har en for-
pligtelse til, at give alle børn de bedste 
muligheder.

Dagtilbuddets afgørende betydning gæl-
der især for udsatte børn. Det er derfor 
kommunen, dagtilbuddet og de profes-
sionelles ansvar at have blik for social 
mobilitet. Den sociale mobilitet styrkes 

14 Hart og Risley (2003)
15 Rockwool Fonden (2016)
16 SFI (2014)
17 SFI (2006)

ved, at de professionelle, der omgiver 
barnet, ser alle børn og identificerer og 
handler kvalificeret på barnets læring og 
trivsel. Fx har børns sprogudvikling stor 
betydning for, hvorvidt udsatte børn ud-
vikler sig positivt. 

Danske undersøgelser har vist, at en af de 
store barrierer i forhold til at bryde den 
negative sociale arv er, at der er mangel på 
uddannet personale i dagtilbud17. Det er 
derfor vigtigt at opprioritere andelen af 

 › DET ER DERFOR AFGØRENDE, AT ALLE KOMMUNER OG DAGTILBUD

aktivt fremmer social mobilitet og øger muligheden for, at alle børn får de bedste forudsæt-
ninger for at klare sig i livet uanset familiebaggrund.

 › DET BETYDER, AT ALLE DAGTILBUD

 › identificerer og handler på alle børn i udsatte positioner

 › arbejder med at styrke alle børns sproglige kompetencer

 › har fælles sprog og opgaveforståelse for hele det samlede børne- og ungeområde.

 › KL ANBEFALER

at alle treårige børn skal sprogvurderes, og at der derefter skal følges op på vurderinger-
ne. En god udvikling i talesproget er en vigtig forudsætning for, at børn udvikler gode 
læse- og skriveegenskaber – også i overgangen mellem dagtilbud og skole

uddannet personale, hvis Danmark skal 
styrke den sociale mobilitet blandt børn.

En styrket opmærksomhed på social mo-
bilitet kræver, at forældre og professio-
nelle, der omgiver barnet, har et fælles 
fokus og fælles sprog og samlet kan un-
derstøtte barnet. Det er forældre, sund-
hedsplejersken, tandplejen, pædagoger, 
lærere mm. Den sociale mobilitet under-
støttes, når alle har høje ambitioner for 
børnene.
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DAGTILBUD UDNYTTER  
MULIGHEDER VED  
DIGITALE REDSKABER
Alle børn, unge og voksne skal kunne 
begå sig i en digital virkelighed. Udvik-
lingen går stærkt, og de kommende gene-
rationer skal have kompetencer, der ikke 
tidligere har været kendt, og som ikke 
engang er kendte i dag. Langt størstede-
len af danske børn stifter bekendtskab 
med digitale redskaber, længe før de 
starter i skole. Derfor har kommunerne 
og KL også et ansvar for at rejse debatten 
om digital dannelse i dagtilbud og om di-
gitale redskaber som et centralt element i 
at udvikle dagtilbud af høj kvalitet.

At være en del af et fællesskab og at være 
en god ven, også på nettet, bliver udfor-
dret af sociale medier. Det er en ny vir-
kelighed, som børnene skal lære at trives 
og begå sig i. Den læring begynder i dag-
tilbud.

Digitale redskaber er ikke et mål i sig 
selv, men skal indgå som en naturlig del 
af en udviklende hverdag i dagtilbud. 
De skal anvendes og give merværdi i en 
velovervejet pædagogisk praksis18, hvor 
digitale redskaber understøtter læring, 
leg, motorik, nysgerrighed og gode fæl-
lesskaber mellem børnene. I mange dag-
tilbud indgår digitale redskaber allerede i 
en legende og eksperimenterende pæda-
gogisk praksis, som stimulerer børnenes 
nysgerrighed og læring.

Det er helt centralt, at børnene ikke står 
alene med at navigere i den digitale vir-
kelighed. Forældre og professionelle skal 
være gode rollemodeller og sammen 
have en positiv reflekterende tilgang til, 
hvordan de digitale redskaber anvendes 
i hverdagen. Digitalt kompetente medar-
bejdere skal indgå i en konstruktiv dialog 
med forældrene om børnenes digitale 
læring og dannelse.

Kommunikationen med forældrene 
er central i samarbejdet mellem hjem 
og dagtilbud. Her tilbyder den digitale 
udvikling nye muligheder, som mange 
dagtilbud og kommuner allerede benyt-
ter. Der er potentiale for, at alle dagtilbud 
forbedrer den digitale kommunikation 
til gavn for børns læring og udvikling.

Det har stor betydning for barnets læ-
ring og trivsel, at der er sammenhæng i 
overgangen mellem dagtilbud og skole. 
Dette kan digitale platforme understøtte. 
Enkelte kommuner er allerede langt med 
at anvende digitale platforme til at skabe 
bedre sammenhænge for børnene, men 
alle kommuner skal med. Digitale plat-
forme kan understøtte, at barnets vigtige 
oplevelser fra dagtilbud følger barnet di-
gitalt til skolen. På den måde har de pro-
fessionelle kendskab til barnets interes-
ser fra dagtilbud og kan dermed justere 

18 SUS et. al. (2015)

 › DET ER DERFOR AFGØRENDE, AT ALLE 
KOMMUNER OG DAGTILBUD

udnytter de digitale redskaber til at styrke 
kvaliteten i dagtilbud.

 › DET BETYDER, AT ALLE DAGTILBUD

 › understøtter det legende og nysgerrig-
hedsskabende element i læring gennem 
brug af digitale redskaber

 › giver børnene en begyndende reflekte-
ret tilgang og adfærd i forhold til digitale 
medier

 › har digitalt kompetente medarbejdere.

 › KL ANBEFALER

at pædagoguddannelsen rettes mod de 
udfordringer, der er i den daglige pæda-
gogiske praksis, fx digitalisering

hverdagens rammer og rutiner, så det 
tager højde for det, barnet genkender fra 
dagtilbuddet. Dette vil øge sammenhæn-
gen og være til gavn for barnet.
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GODE RAMMER OG  
ORGANISERING STYRKER  
KVALITETEN I DAGTILBUD
Kvalitet i dagtilbud handler om meget 
mere end antal lukkedage, åbningstider 
og normeringer. Selvfølgelig betyder 
disse aspekter noget for dagtilbud, men 
organisering og planlægning har ligele-
des betydning og stor effekt på kvaliteten 
i dagtilbud19.

Miljø og læring hænger sammen og der-
for har rummenes indretning og miljøet 
stor betydning for barnets læringsmulig-
heder. Et læringsmiljø skal både inde og 
ude være med til at skabe gode rammer 
for leg i små og store børnefællesskaber. 
Læringsrummet skal være dynamisk og 
fleksibelt, da det skal kunne justeres efter 
barnet og børnegruppens behov. 

Rummets indretning og æstetiske ud-
formning er afgørende for, hvordan og 
hvilke aktiviteter der kan foregå. De pro-
fessionelle skal kunne iagttage og vurdere 
rummets muligheder. Rum er ikke en 
given størrelse, men de skal kunne omska-
bes og genskabes på baggrund af pæda-
gogiske refleksioner med afsæt i barnet. 

God organisering viser sig ved, at der er 
en bevidst tilgang til, hvordan persona-
lets kompetencer kommer i spil, og hvor-
dan personalet fordeler og organiserer 
sig sammen med børnene. Ligeledes har 
personalets muligheder for videndeling 
og faglig refleksion stor betydning for 
læringsmiljøet og udnyttelsen af lærings-
rummets muligheder.

Det er afgørende, at der er tilstrækkeligt 
med kompetente voksne. De kompe-
tente voksne skal gennemføre bevidst 
og vidensinformeret anvendelse af res-
sourcerne. Bevidstheden får betydning 
for, hvordan man bedst udnytter mulig-
heder, der er til stede i hverdagen – både 
mht. struktur, proces og indhold. Det kan 
fx være at prioritere arbejdskraften, der 
hvor spidsbelastningerne er i hverdagen, 
eller at dagplejer organiserer fælles lege-
stuer. 

Rammer og organisering skal være med 
til at skabe optimale læringsmiljøer. Det 
er afgørende, at organisering af børne-
grupper, tilrettelæggelse af hverdagens 
rytme og den fysiske indretning i dagtil-
buddet medtænkes i udvikling af kvali-
teten. Det fordrer, at der i institutionen 
er en velkendt og reflekteret retning, og 
at de professionelle støtter og supplerer 
hinanden i hverdagen.

 › DET ER DERFOR AFGØRENDE, AT ALLE KOMMUNER OG DAGTILBUD

organiserer det pædagogiske arbejde, så ressourcerne udnyttes optimalt til gavn for alle 
børns læring og trivsel.

 › DET BETYDER, AT ALLE DAGTILBUD

 › organiserer arbejdet og dagen, så ressourcerne bedst muligt fremmer alle børns læring og 
trivsel

 › på en reflekteret måde sætter de faglige kompetencer i medarbejdergruppen i spil

 › benytter dagtilbuddets rammer til at skabe inspirerende og motiverende miljøer, som 
giver alle børn mulighed for at lære, lege og eksperimentere.

 › KL ANBEFALER

at staten ikke laver yderligere lovgivningsmæssige bindinger på dagtilbudsområdet, og 
fremadrettet sikrer fleksible rammer til lokale løsninger

19 Hansen (2013)
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SAMMENHÆNGENDE  
LÆRINGSFORLØB  
ER NØDVENDIGE
Sammenhængen i overgange er afgø-
rende for barnets udvikling og trivsel i 
de livsfaser, som rummer skiftet fra det 
kendte til det ukendte. Kommunerne skal 
have et samlet overblik over 0-18-årsom-
rådet, da det vil have indflydelse på bar-
nets oplevelse af sammenhæng samt på 
vellykkede fremtidige overgange. 

Politiske mål om sammenhængende læ-
ringsforløb skal sætte retning for konti-
nuiteten på hele børne- og ungeområdet. 
Derfor er det afgørende, at der er truffet 
nogle overordnede beslutninger om, 
hvad der karakteriserer gode overgange 
i kommunen, og hvordan der arbejdes i 
et forpligtende samarbejde på tværs af 
kommunernes tilbud samt tværfagligt.

Den første overgang er fra hjem til dag-
pleje eller vuggestue. Det er vigtigt, at 
forældrene oplever tryghed og tillid. Den 
betydningsfulde viden fra sundhedsple-
jen skal ligeledes bringes i spil til gavn 
for barnet og familien. 

Der skal arbejdes med gode overgange 
i hele barnets tid i dagtilbud. Overgang 
sker ikke kun ved institutionelle skift, 
men sker også ofte for barnet både i 
form af små og store forandringer og i 
mødet med nye udfordringer og rammer. 

Dagtilbud skal ruste barnet og gøre bar-
net spændt på at opleve alt det nye. Børn 
skal have positive læringsoplevelser, og 
det skal sikres ved sammenhængende 
læringsforløb – ikke blot for at være klar 

til skole, men fordi det er en vigtig del af 
et børneliv at erfare glæde og sejre ved at 
anstrenge sig og mestre nye kompetencer. 

Alle kommuner har etableret samarbej-
de mellem dagtilbud og skole. Det gøres 
forskelligt, men formålet er, at der bliver 
skabt en tryg og smidig sammenhæng til 
en ny start. Forældre og børn skal opleve 
den bedst mulige overgang og et godt 
samarbejde mellem de professionelle. 
Det gælder også for overgange til ung-
domsuddannelser.

Forskning har flere gange undersøgt 
børns overgange, fx overgangen fra dag-
tilbud til skole. Her bliver det påpeget, at 
der kan mangle sammenhæng i forståel-
sen af de kommunale tilbuds fælles op-
gave i forhold til barnet20. 

De professionelle i dagtilbud og skole 
skal således i højere grad koordinere og 
anvende fælles metoder på tværs af dag-
tilbud og skole. Men det omhandler også 
hele kommunens tilgang til barnet og 
familien.

 › DET ER DERFOR AFGØRENDE, AT ALLE KOMMUNER OG DAGTILBUD

har et forpligtende samarbejde om et sammenhængende læringsforløb i barnets liv i sam-
arbejde med skolen.

 › DET BETYDER, AT ALLE DAGTILBUD

 › på tværs af professionerne samarbejder om, at børn og forældre skal opleve den bedst 
mulige overgang 

 › på en reflekteret måde har udviklende læringsmiljøer i dagtilbud, hvor barnet bliver klo-
gere på sig selv og verden hver eneste dag 

 › systematisk er i dialog – også digitalt – med forældre, skole og sundhedsplejerne, sagsbe-
handlerne m.fl. om barnets læring og trivsel.

20 Larsen (2014)

 › KL ANBEFALER

at lovgivningen stiller samme krav til de private pasningsordninger som til de kommu-
nale tilbud om barnets læring og trivsel, så alle børn møder kvalitet
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KL I SPIDSEN FOR AT 
FØRE ÆNDRINGERNE 
UD I LIVET
De seneste år har der været mange store 
reformer på velfærdsområderne. Nu er 
tiden kommet til dagtilbudsområdet. KL 
sætter sig i spidsen for en stor og nød-
vendig bevægelse på dagtilbudsområdet 
i og på tværs af de 98 kommuner.

”Godt på vej – Dagtilbuddets betydning” 
er startskuddet og vil blive fulgt op af en 
række initiativer målrettet kommunal-
politikere med ansvar for dagtilbudsom-
rådet samt forvaltninger og institutions-
ledere.

Initiativerne har til hensigt at understøt-
te den enkelte kommune i at videreud-
vikle kvaliteten i dagtilbuddene, så dag-

tilbud lykkes med at udfordre alle børn 
og modvirke, at nogle børn allerede er to 
år bagefter, inden de begynder i skole21. 

Det kræver politisk bevågenhed og prio-
ritering. Derfor agter KL at igangsætte 
den første bølge af aktiviteter, som skal 
være målrettet kommunalpolitikere med 
ansvar for 0-6-årsområdet.

Men det er ikke tilstrækkeligt med po-
litisk forankring og engagement. Der 
kræves også faglig viden og målrettet le-
delse. Derfor vil KL målrette den anden 
bølge af aktiviteter til forvaltningschefer 
og institutionsledere. Inspiration med 
kommunale eksempler kan findes i KL’s 

inspirationsmateriale Inspiration til at 
udvikle kvaliteten i dagtilbud – fra politisk 
vision til pædagogisk praksis22.

KL agter at invitere Børne- og Socialmini-
steriet samt COK til dialog og samarbej-
de om disse initiativer. Afsættet for tilret-
telæggelsen af initiativerne vil bl.a. være 
viden fra KL’s forvaltningsundersøgelse, 
der er gennemført i december 2016.

21 Bleses (2016)
22 KL (2016)
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Konkrete initiativer

Første halvår 2017
1. KL foreslår at invitere lokalpolitikere 

på børne- og ungeområdet til møder, 
hvor kommende udviklingsmulig-
heder på dagtilbudsområdet drøftes. 
Udgangspunkt vil være i nye lovæn-
dringer, den styrkede pædagogiske 
læreplan og viden fra forskning. 

2. Præsentation af resultaterne fra for-
valtningsundersøgelse på dagtilbud 
primo 2017. Dette vil give anledning 
til at drøfte lokal opfølgning og hand-
ling på baggrund af resultaterne, 
samt at kommuner lokalt kan inspi-
rere hinanden med gode eksempler 
til at arbejde med virkningsfulde ind-
satser. 

Andet halvår 2017
3. På baggrund af de lokale indsatser og 

implementering af den styrkede pæ-
dagogiske læreplan og lovændringer 
på området foreslår KL, at KL, Børne- 
og Socialministeriet samt COK står i 
spidsen for praksisnær kompetence-
udvikling af både ledere og medar-
bejdere.

Statens initiativer
Ministeriet med ansvar for dagtilbuds-
området har styrket fokus på dagtilbuds-
området og har bl.a. nedsat Kvalitetsfo-
rum for Dagtilbud. KL indgår heri sam-
men med Børne- og Kulturchefforenin-
gen, de faglige organisationer og andre 
interesseorganisationer. 

Ministeriet har også igangsat et udvik-
lingsarbejde af den pædagogiske lære-
plan, som beskriver et revideret pædago-
gisk grundlag for det videre arbejde med 
at styrke den pædagogiske læreplan fx i 
forhold til udfoldelse af læreplanstema-
erne og nye brede læringsmål. 

Det forventes, at ministeren kommer 
med et dagtilbudsudspil i foråret af 2017. 
Derudover er der afsat 580 millioner kr. i 
perioden 2017-2020 til at fremme børns 
trivsel, udvikling og læring i dagtilbud.
 

 › BUDSKABER TIL STATEN OG KOMMUNERNE

Staten Budskaber

 › Følg KL’s anbefalinger vedrørende fire landsdækkende pejlemærker

 › Prioriter finanslovens 580 millioner kr. på at lave praksisnær kompetenceud-

vikling

 › Prioriter finanslovens 580 millioner kr. på landsdækkende indsatser rettet 

mod børn i udsatte positioner

 › Styrk pædagoguddannelsen

 › Gør sprogvurderinger af treårige obligatoriske

Kommunerne Budskaber

 › Samarbejd med forældre om børns læring, trivsel og udvikling

 › Frem børns læring

 › Led kvaliteten i dagtilbud

 › Frem social mobilitet

 › Udnyt muligheder ved digitale redskaber

 › Styrk rammer og organiseringer 

 › Gør læringsforløb sammenhængende
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