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1 Kvalitetsopfølgning og tilsyn - hvad og hvorfor?  

Læringssamtalen er del af kvalitetsopfølgning og tilsyn i Børn og Unge Aarhus 

kommune. 

 

Kvalitetsrapporten 

Kvalitetsrapporten for 0–6 årsområdet blev godkendt i byrådet i juni 2021. Kvalitetsrapporten 

er toårig 

Halvårlige læringssamtaler tager udgangspunkt i beslutningerne fra den politiske drøftelse og 

valg af temaer, som byrådet ønsker at dagtilbuddene arbejder med i de kommende to år. 

Temaer fra kvalitetsrapporten er vist i nedenstående boks. Temaerne er politisk besluttede på 

baggrund af indgående drøftelser med skoleledere, fritids- og ungdomsskoleledere og 

dagtilbudsledere. 

I Skovbrynet har vi valgt fokusområde inspireret af temaet markeret med rødt og ”oversat” så 

det giver mening i vores kontekst. 

 

Datapakke 

Datapakken i grafisk LIS (Ledelses-Informations-System), samt de data der bliver præsenteret 

i kvalitetsrapporten, danner afsæt for kvalitetssamtaler. 

Dagtilbuddene har mulighed for at indsamle og medbringe lokale data, til at belyse det valgte 

læringsfokus. 

 

Kernebegreber og mindset fra stærkere læringsfællesskaber vi bærer ind i samtalen: 

• Vores mål er læring, udvikling og trivsel hos børnene  

• Læringskæden – vi er i læring sammen 

• Vi arbejder datainformeret, med afsæt i det brede databegreb 

• Systematik og struktur 

• Fokus i dybden frem for i bredden 

 

Temaer fra kvalitetsrapporten  

på 0-6 årsområdet 

 

Kvalitet i læringsmiljøer - med særligt fokus på: 

• Udemiljøer  

• Sproglige læringsmiljøer 

• Andel af uddannet personale (sammensætning af personale) 

 

Børn i sårbare og udsatte positioner - fokus på: 

• Inklusion 

• Fremmøde 

• Sundhed (kost og bevægelse) 
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2 Fra vision til handling i stærkere læringsfællesskaber  

Vision Børn & Unge 

Visionen er det, vi sammen skal stå på tæer og række ud efter. I Aarhus kommune arbejder vi 

for, at alle børn og unge udvikler sig til 

• Glade, sunde børn og unge med selvværd 

• Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der bliver så dygtige, som de 

kan og er rustede til at møde fremtidens udfordringer 

• Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det 

• Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber 

• Børn og unge med globalt udsyn og lokal indsigt 

Med visionen i børne- og ungepolitikken har byrådet sat høje ambitioner for alle børn og unge i 

Aarhus. At skabe progression for alle børn og unge kræver, at ledere og medarbejdere i Børn 

og Unge som organisation tillige har øje for egen progression og udvikling. Derfor er der med 

den organisatoriske vision ’Stærkere læringsfællesskaber’ formuleret en fælles forpligtelse på 

at dele viden og erfaringer på tværs og sammen vælge de bedste løsninger - for det enkelte 

barn og de fællesskaber, de indgår i.  

De ansattes tilgang til arbejdet 

Byrådet lægger vægt på, at alle ansatte i arbejdet med børnene har en fælles tilgang til 

arbejdet: 

• Et forældresamarbejde med gensidig respekt, gensidig synlighed om forventninger og 

krav, hvor alle ressourcer kommer i spil 

• Faglighed, tværfaglighed og samarbejde på tværs af magistratsafdelinger 

• Et fokus på forebyggelse og rettidige, tidlige indsatser, og på at gribe til handling ved 

bekymring 

• En understøttelse af at børnene får både de personlige, faglige og sociale 

forudsætninger for at klare sig bedst muligt 

• En høj prioritering af viden, dokumentation og kvalitetsudvikling 

• Aarhus kommunes TRE-værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement 

 

Stærkere læringsfællesskaber 

Stærkere læringsfællesskaber betyder, at vi skal udfordre os selv og hinanden, så vi sammen 

vælger de bedste løsninger. Med udgangspunkt i et fælles mindset, fælles refleksion og dialog 

tilpasser vi løbende vores systemer og strukturer, vores samarbejdsrelationer, 

adfærdsmønstre og konkrete indsatser.  

Nedenstående er modeller for, hvordan vi arbejder i stærkere læringsfællesskaber. 

 

Vi arbejder også i hele Aarhus Kommune (alle magistrater) ud fra en ny forståelsesramme: 

Aarhus Kompasset. 

Forståelsesrammen handler grundlæggende om, at vi er nødt til at sætte stærkere fokus på 

det, der langt mere tydeligt giver værdi for borgerne og samfundet. Vi må nytænke og 

tilrettelægge vores ledelse, styring og velfærdsudvikling efter det. Det kræver bl.a. at vi 

gentænker store dele af det New Public Management-regime, der fulgte med 

Virksomhedsmodellen fra 2007. – En model, der har dannet ramme for vores tidligere LUP. 

 

 



4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5  

  

 

 



6  

  

 

På baggrund af den overordnede vision og tilgang til arbejdet i Børn og Unge har vi i 

Skovbrynet udarbejdet egen lokal vision og kerneydelse. 

 

Skovbrynets vision  

Skovbrynet som førende på det specialpædagogiske område kendes på faglighed, engagement 

og medmenneskelighed. 

 

Kerneydelse i Skovbrynet  

Pædagogik og omsorg med omtanke og værdighed, så børnene trives og udvikler sig mest 

muligt  

 

• Vi påtager os sammen med forældre et ansvar for børnenes udvikling og trivsel ved at tilbyde 

en afvekslende dagligdag, hvor barnet får opfyldt sine basale behov og får mulighed for 

udvikling og behandling. 

• Børnene skal opleve en dag i børnehaven, som på mange områder ligner den dagligdag, som 

alle andre småbørn i Danmark oplever. 

• Hverdagen tilrettelægges, så den er præget af overskuelighed, tryghed, nærhed, udfordringer 

og oplevelser således, at der tages vare på barnets hele liv og dets udviklingsmuligheder.  

• Vi møder barnet, hvor det er udviklingsmæssigt. Med udgangspunkt i det enkelte barns 

personlighed, interesser og nærmeste udviklingszone styrker vi barnets selvværd. 

• Vi arbejder særligt med kommunikation og relationsdannelse samt indsatser beskrevet i vores 

model for kvalitetsopfølgning. 

• Vi udarbejder og justerer pædagogiske og terapeutiske mål og handleplaner i samarbejde med 

forældre med udgangspunkt i det enkelte barns behov og muligheder.  

• Vi samarbejder tværfagligt.  

 

 

3 Fokusområde i Skovbrynet 

  

Pædagogers samarbejde med familier i sårbare og udsatte positioner af anden 

etnisk herkomst, med fokus på: 

• Børnenes trivsel, udvikling og læring 

• Pædagogernes mindset og handlinger 

• Kommunikative udfordringer 

• Kulturelle forskelle og forskelligt syn på dannelse og opdragelse 

• Paradokser i arbejdet med familierne 

 

 

Baggrund 

Generelt er familier, der har et barn med vidtgående funktionsnedsættelser i en sårbar og 

udsat position, fordi det er en stor opgave at være forældre til et barn med særlige behov. 

 

Vi har i Skovbrynet 66% familier af anden etnisk herkomst. Det betyder ikke nødvendigvis, at 

der er yderligere belastning i disse familier, men der er familier, hvor kulturelle og 

kommunikative forhold giver særlige udfordringer i samarbejdet om barnets trivsel, udvikling 

og læring. 

 

Vi har for at afgrænse fokusområdet valgt at beskæftige os med denne gruppe forældre, og 

har den hypotese, at de øvebaner, vi sætter i værk, vil øge vores viden og hermed kvalificere 

samarbejdet med alle familier. 
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Vi tog hul på temaet den 7. september på SLF personalemøde, hvor Henrik Kokborg fortalte 

om kulturelle forskelle. 

 

På læringssamtale i efteråret 2021 blev et sammendrag af tilbagemeldinger fra SLF 

personalemødet fremlagt og drøftet. 
1 

Læringssamtalen og efterfølgende drøftelser i ledergruppen ledte frem til følgende 

målbeskrivelse. 

 

 

Mål 

• Vi vil blive klogere på vores egen ageren i samarbejdet med henblik på at 

kvalificere vores indsats 

• Vi vil blive bedre til at hjælpe forældre til i højere grad at være aktører i eget 

forældreskab. 

 

 

Planlagte ydelser (40-20-40): 

40: 

• Temaaften (SLF workshop) 7. september 2021, hvor Henrik Kokholm fortalte om 

kulturelle forskelle 

• TUS (TeamUdviklingsSamtaler) i februar 2022, hvor vi definerer øvebaner i de enkelte 

teams i Skovbrynet. Der er afsat 3,5 time. 

• Arbejde videre med øvebanerne på SLF personalemøde i marts 2022. Der er afsat 3 

timer 

20: 

• Øvebanerne afprøves i praksis  

 

40: 

• Dataopsamling, dokumentation og løbede evaluering på teammøder 

• Dataopsamling, dokumentation og løbende evaluering på ledermøder  

• Videndeling på afdelingsmøder  

 

Organisering 

• Ledere planlægger proces for TUS på ledermøder i december 2021 og januar 2022, hvor der 

formuleres fokusbeskrivelse, som referenceramme for TUS 

• PÅ TUS i februar 2022 gennemgår vi en proces, der munder ud i, at der er defineret en smal 

konkret øvebane med mål, ydelser, succeskriterier og evalueringsdato. Måske er der 

udarbejdet backcasting-model, ellers gøres det på kommende SLF personalemøde i marts 

2022 

• De forskellige teams er efterfølgende ansvarlige for i den daglige praksis at arbejde med 

øvebanerne og for løbende dataopsamling og dokumentation. 

 
1 I denne læringssamtale deltog lederne i Skovbrynet, Susanne Holst (Børn og Unge chef), 

Teresa Elisabeth Fernandes (læringspartner) og Charlotte Mariane Buchhave (konsulent PUF, 

Pædagogik og Forebyggelse). Fremadrettet skal der også deltage medarbejder og 

forældrerepræsentant i samtalerne, som finder sted halvårligt. 

Læringssamtaler er et element i kvalitetsudvikling og tilsyn i alle dagtilbud og skoler i Børn og 

Unge, Aarhus Kommune. 
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• På teammøder efter TUS arbejdes videre med fokusområderne. Pædagogiske ledere er 

ansvarlige for at dagsordensætte og prioritere tid til arbejdet, så teamet når i mål til 

evalueringstidspunktet. En øvebane må max tage ¾ år inden den evalueres og afsluttes. 

• De pæd. ledere er ansvarlige for evalueringsprocessen på et teammøde og/eller på et 

afdelingsmøde 

• Lederne vil bruge tid på at skabe en ramme for differentieret forældresamarbejde. Det sker på 

baggrund af de erfaringer, vi opsamler på baggrund af øvebanerne. 

 

Evaluering 

Der evalueres ift. mål og succeskriterier – Pædagogiske ledere udarbejder evalueringsmodel. 

 

Succeskriterier 

Hvad vil vi gerne se ift. ovennævnte mål? Hvilke tegn vil vi se? Hvad gør vi anderledes ultimo 

2022? 

 

Hvordan ser vi, at pædagoger er blevet klogere på egen ageren, og at indsatsen er 

kvalificeret? 

 Pædagogerne viser interesse. Det ses ved: 

• At de spørger ind til familien, kultur og social kontrol 

• At de spørger ind til, forældrenes forventninger til samarbejdet  

At pædagogerne er mere tydelige i forventninger. Det ses ved: 

• Siger det vigtigste først eksempelvis, når der skal redegøres for barnets udviklingsniveau 

• Taler tydeligt og udelader ”danske indpakninger” som ”det ville være dejligt hvis…” 

At pædagogerne har formuleret egne forforståelser – set sig selv i spejlet. Det ses ved: 

• At der ikke generaliseres eller kategoriseres såsom ”familier herfra er….gør….” 

• Der stilles nysgerrige åbne spørgsmål, som kan være med til at give nødvendig indsigt og 

forståelse, så vi kan yde en individuel og målrettet indsats 

 

Hvordan ser vi, at forældre i højere grad er aktører i eget forældreskab? 

Forældre tager selv ejerskab ved forskellige udfordringer. Der ser vi eksempelvis ved: 

• at forældre bliver konstruktiv kritiske. Stiller spørgsmål og ytrer ønsker fx til IPH 

• at forældre ikke bare siger ”ja” men stiller modspørgsmål 

Forældre selv tager ansvar. Det ser vi eksempelvis ved: 

• Relevant tøj med til årstiden 

• Relevant mad med  

• Afbestiller taxa 

Forældre har forståelse, der matcher det barn, de har. Det ser vi eksempelvis ved: 

• Forældrenes omtale af barnet afspejler handicap og udviklingsniveau 

• Udtalelser om barnet aftager eller stopper fx at barnet er uartigt, at barnet bare skal lære at 

tale 

• Udtalelser, der viser, at deres barn har et handicap, der ikke forsvinder 

 

 


