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Dagtilbud for fremtiden 2017-19, kvittering for høringssvar
Kære alle
Tak for jeres høringssvar. Vi har nu gennemgået dem alle og taget forslag og
kommentarer til efterretning, og vi har efterfølgende justeret flere afsnit.
Vores uddybende bemærkninger…










Indledningen er justeret, så vi nu alene omtaler Dagtilbud for fremtiden
ved dette navn. Det præciseres, at Dagtilbud for fremtiden er en pædagogisk udviklingsplan, og at dette derfor bibeholdes på forsiden.
Indledningen udfoldes med en uddybende forklaring af at ’Værktøjskassen’ også har til formål at understøtte teoretiske begreber som eksempelvis ’Eksklusionsmekanismer og ’foran, ved siden af og bag ved barnet’.
At citater som på side 8 fra KL ikke kan ændres (fra følelse til oplevelse).
I sporet Forældresamarbejde, har vi tydeliggjort indledningsvis at et godt
forældresamarbejde består af 3 niveauer jf. Dagtilbudsloven. Det generelle (fællesskaber), det organisatoriske (bestyrelser) og det konkrete (det
enkelte barn).
Omformuleret men fastholdt vigtighed af, at det pædagogiske personale
viser vejen og er deltagende i aktiviteter, hvilket den seneste forskning fra
Sundhedssyrelen fremhæver.
Om læring i et udviklingspsykologisk perspektiv er Dagtilbud for fremtidens afsæt, at børn lærer bedst i små grupper og ved at få feedback på,
hvad næste skridt for udvikling er. Vi henholder os bl.a. her til SFI rapport
’Daginstitutionens betydning for børns udvikling’.
Evaluering af målindfrielse anbefales, når der sættes tydelige læringsmål
eksempelvis for forældresamarbejdet.

Det videre arbejde med Dagtilbud for fremtiden 2017-19 er en drøftelse i FL og det
politiske udvalg. Herefter trykkes og omdeles den.
Venlig hilsen
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