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Til  

Forvaltningsdirektør med ansvar for dagtilbud og tilsyn 

Forvaltningschef med ansvar for dagtilbud og tilsyn 

 

Invitation til kommunalt partnerskab om stærke børne-
fællesskaber i dagtilbud 

KL inviterer alle kommuner til deltagelse i kommunalt partnerskab om 

udviklingen af stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet som fore-

byggelse til segregering.  

 

 

Partnerskab om stærke børnefællesskaber i dagtilbud 

Inklusion, trivsel og stærke børnefællesskaber har i mange år været et tema 

i folkeskolen. Men seneste års tal for segregering i folkeskolen peger på, at 

vi skal starte meget tidligere, hvis vi skal lykkes. Udviklingen i andelen af ele-

ver i specialtilbud over de sidste fire skoleår (2015/16 - 2018/19), viser, at 24 

pct. segregeres i indskolingen, 8 pct. i mellemtrinet og 4 pct. i udskolingen. 

 

Med den styrkede pædagogiske læreplan og det fælles pædagogiske grund-

lag, kom udsatte børns trivsel og læring i højere grad i fokus på dagtilbuds-

området. Det er nu et lovkrav, at det fremgår af den pædagogiske læreplan, 

hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positio-

ner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.  

 

Til trods for dette, er stærke børnefællesskaber og inklusion på dagtilbuds-

området er dog fortsat en relativ umoden dagsorden, både politisk og faglig, 

når man sammenligner med skoleområdet.  

 

Børn der segregeres fra de almene fællesskaber i indskolingen, må formo-

des også ofte at have været i en udsat position i dagtilbuddet og inden sko-

lestart. Derfor er det helt afgørende at blive klogere på, hvordan indsatsen i 

dagtilbuddet kan styrkes og virke forebyggende.  

 

Det øgede fokus på dagtilbuddets rolle kan bidrage til et sammenhængende 

fokus på stærke børnefællesskaber i et 0-18-års perspektiv, herunder særligt 

i overgangen til indskolingen. 

 

Flere kommuner har fokus på denne dagsorden. Det er en kompleks og ud-

fordrende dagsorden, der rummer både pædagogiske, styringsmæssige og 

økonomiske perspektiver. Med det afsæt vil KL samle en række kommuner i 

et udviklingspartnerskab med opstart i efteråret 2021.  

 

Formål, succeskriterier og leverancer 

Partnerskabet har til formål at understøtte kommunernes arbejde med 

stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet. Partnerskabet har hertil til for-

mål at styrke KL´s interessevaretagelse på feltet, modne dagsordenen poli-

tisk og i praksis, herunder blandt andet arbejdet med mellemformer i dagtil-

bud. Det sker ved at facilitere en række partnerskabsmøder med vidensin-

put, erfaringsudveksling og mulighed for løbende arbejde i kommunerne.  
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Vidensinput og erfaringsudveksling kommer blandt andet til at omhandle ar-

bejdet med udvikling af den pædagogiske praksis i dagtilbud, øget viden om 

børnegrupper, gode og udviklende læringsmiljøer med afsæt i den pædago-

giske læreplan, arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan samt tid-

lig opsporing. 

 

Succeskriterier for deltagelse i partnerskabet er: 

– At kommunerne kortlægger det kommunale udfordringsbillede i arbejdet 

med stærke børnefællesskaber i dagtilbud og forebyggelse af segregering 

– At kommunerne videreudvikler arbejdet med stærke børnefællesskaber 

på 0-6-årsområdet med afsæt i eget udfordringsbillede som led i forebyg-

gelse af segregering  

– At opbygge viden om stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet 

 

Indhold og organisering 

Partnerskabets vil bestå af et faciliteret forløb, hvor deltagerkommunerne får 

mulighed for at indsamle viden, erfaringsudveksle og arbejde med egen ud-

vikling af stærke børnefællesskaber på 0-6-årsområdet. Forløbet består af 

afholdelse af i alt fire heldagsarrangementer med forsknings- og praksisop-

læg. Mellem partnerskabsmøderne forpligter de deltagende kommuner sig til 

at igangsætte en kommunal udviklingsproces, hvor nye tiltag udvikles og af-

prøves.  

 

Erfaringerne fra partnerskabet samles af KL i en vidensportal. KL vil Ligele-

des aktivt bruge den viden, der produceres i partnerskabet til at styrke KL´s 

interessevaretagelse på området. 

 

Det er ønsket, at partnerskabet bidrager til udvikling af den pædagogiske 

praksis i dagtilbud i de deltagende kommuner. Partnerskabet vil derfor facili-

tere, at hver kommuner arbejder med: 

– Én langvarig udviklingsproces gennem hele partnerskabet med specifikt 

indhold og fokus for hver kommune, fx arbejdet med udvikling af målrettet 

pædagogiske praksis, mellemformer, tværfagligt samarbejde, styringsfor-

mer, organisering mv. 

– Sparringsgrupper med andre relevante kommuner fra partnerskabet. 

 

De deltagende kommuner skal sikre en lokal organisering, der kan under-

støtte udviklingsarbejdet i kommunen mellem partnerskabsaktiviteterne. 

 

Fokus og indsatsområder 

Det forventes, at partnerskabet vil berøre: 

– Mellemformer i dagtilbud og kommunal tilbudsvifte   

– Co-teaching i dagtilbud  

– Pædagogisk praksis målrettet børn i udsatte positioner  

– Støtte og indsatser fra fx PPR og organisering af det tværfaglige samar-

bejde 

– Dialog mellem forvaltning og institution  

– Det gode og differentierede forældresamarbejde  

– Ledelsesrollen i arbejdet med stærke børnefællesskaber 

– Sammenhæng mellem læringsmiljøer i dagtilbud og skole 

 

Det er vigtigt, at partnerskabet understøtter de behov, som kommunerne 



Dato: 14. juni 2021 

 

Sags ID: SAG-2021-00945 

Dok. ID: 3069036 

 

E-mail: ARBE@kl.dk 

Direkte: 3370 3469 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 3 af 3 

NOTAT 

 

oplever i relation til området. Det præcise indhold af forløbet vil derfor også 

blive udviklet efter input fra deltagerkommunerne. 

 

Deltagerne 

Partnerskabet vil bestå af et eller flere kommunale netværk afhængig af an-

tal tilmeldte kommuner. Målgruppen for de kommunale netværk er dagtil-

budschefer, konsulenter i forvaltningen og evt. dagtilbudsledere efter kom-

munal beslutning om sammensætning af deltagergruppe. 

 

Er der tilslutning til at danne mere end et netværk, vil der i sammensætnin-

gen blive forsøgt taget hensyn til geografisk tilgængelighed og en vis kom-

munal sammenlignelighed, fx størrelse og geografi. 

 

Kommunerne kan deltage med 3-5 personer i netværket, og der lægges 

vægt på, at det er de samme personer, der deltager i alle netværksmøder for 

bedst muligt at etablere et tillidsfuldt netværk og kontinuitet i processen. 

 

Tidsplan 

Nedenfor angives tidsplanen for dels forløbet frem mod partnerskabets op-

start og dels partnerskabets gennemførsel. Partnerskabet løber fra august 

2021 til marts 2022. Tidsplanen er tentativ, og der kan forekomme datoæn-

dringer. 

 

2021 – første halvår 

16. august kl.12.00 Deadline for tilmelding 

August 2021  Dialog med deltagerkommuner.  

2021 – andet halvår  

14. september 2021 Partnerskabsmøde 1 – afholdes fysisk 

25. november 2021 Partnerskabsmøde 2 – afholdes virtuelt 

2022 – første halvår  

13. januar 2022 Partnerskabsmøde 3 – afholdes virtuelt 

15. marts 2022 Partnerskabsmøde 4 – afholdes fysisk 

 

 

Økonomi og tilmelding 

Prisen for deltagelse i partnerskabet er 55.000 kr. ex moms. pr. kommune. 

Prisen dækker fire partnerskabsmøder. Hver kommune kan tilmelde op til 

fem deltagere. 

 

Tilmelding og kontaktpersoner 

Alle kommuner opfordres til at tilmelde sig udviklingspartnerskabet via dette 

link https://tilmeld.kl.dk/staerkebornefaellesskaber. Deadline for tilmelding er 

den 16. august 2021. Herefter vil KL tage kontakt med henblik på forvent-

ningsafstemning. Tilmelding er bindende. 

 

Eventuelle spørgsmål til projektet og tilmelding kan rettes til specialkonsulent 

Aleksandra Raaschou Beck, arbe@kl.dk, 3370 3469 eller chefkonsulent Lis-

beth Due Pedersen ldpe@kl.dk, 3370 3316. 

https://tilmeld.kl.dk/staerkebornefaellesskaber

