Page 1 of 1
From:
Tina Bang Nielsen
Sent:
30-11-2016 13:43:53
To:
Tina Vollmer
Subject:
Drøftelseskommentarer fra OMU Centrum/Sydvest
Follow Up Flag: Opfølgning
Flag Status:
Red
Attachments: Drøftelseskommentarer fra OMU CentrumSydvest.pdf

Hej Tina,
Vedhæftet finder du drøftelseskommentarer vedr. ’Dagtilbud for fremtiden’ fra OMU Centrum/Sydvest.
Med venlig hilsen
Tina Bang Nielsen
Sekretær
Børne- og Familieområde Centrum/Sydvest
Badehusvej 11, 9000 Aalborg
Telefon: 99319214
tini-fb@aalborg.dk
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Hanne Egede Nielsen
06-12-2016 10:24:30
Tina Vollmer
VS: Kommentarer til udviklingsplanen
Udviklingsplanen.docx

Hej !
Hermed kommentarer til Udviklingsplanen.
Venlig hilsen
Hanne

Fra: Marianne Bjødstrup Jensen
Sendt: 6. december 2016 07:50
Til: Hanne Egede Nielsen <haen-fb@aalborg.dk>
Emne: VS: Kommentarer til udviklingsplanen
Hej Hanne.
Følgende kommentarer, til udviklingsplanen, er nedskrevet af en lille nedsat gruppe af tr´ere.
Mvh
Marianne
Fra: Mette Christiansen
Sendt: 5. december 2016 10:24
Til: Dorthe Steensen <DSTE-fb@aalborg.dk>; Marianne Krøll <MAKR-fb@aalborg.dk>; Kirsten Bæk Damsgaard <KBDfb@aalborg.dk>; Camilla Dyrekilde Rosenlund <caro-fb@aalborg.dk>; Marianne Bjødstrup Jensen <mbjj-fb@aalborg.dk>;
Lene Chriss Poulsen <LCP-fb@aalborg.dk>; Lene Sivesgaard <LSI-fb@aalborg.dk>; Lene Skak Jakobsen <LSJAfb@aalborg.dk>; Edel Nørgaard Labbe <ENLA-fb@aalborg.dk>; Helle Buus <buu-fb@aalborg.dk>; Sally Majken Aldal
Andreasen <smaa-fb@aalborg.dk>; Iben Nielsen <ibni-fb@aalborg.dk>; Reidun Thorup Berthelsen <rb-fb@aalborg.dk>;
Gitte Markussen <gitm-fb@aalborg.dk>; Gitte Jongberg Stegeager <gjs-fb@aalborg.dk>; Kathrine Faldborg Rasmussen <kfrfb@aalborg.dk>; Louise Munch Vase <louiseml@hotmail.com>; Susanne Sørensen Indsatspædagog <SUSO-fb@aalborg.dk>;
Mette Nissen <MEN-fb@aalborg.dk>
Emne: VS: Kommentarer til udviklingsplanen

Hej
Dorthe, Birgitte, Kirsten, Camilla, Marianne Krøll og jeg holdt et møde med henblik på forberedelse til behandling
af Udviklingsplanen i MED
Her er de kommentarer, som vi nåede frem til. De skal ses som in put til , når I skal drøfte udviklingsplanen på
MED.
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Mvh.
Mette Christiansen
Fællestillidsrepræsentant for
Pædagoger på daginstitutionsområdet og
Fritidscenterområdet i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Aalborg kommune
Tlf.25197395
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Udviklingsplanen.
Kommentarer til MED:

Overordnet er planen præsenteret på en overskuelig måde.
Der skiftes mellem begreber, som Dagtilbud for fremtiden, Udviklingsplan og plan. Vi
foreslår, der kun bruges et begreb og det er Dagtilbud for fremtiden. Dagtilbud for
fremtiden vil være et mere tydeligt og genkendeligt begreb, når det fremover skal ses som
en del af udviklingsstrategien på 0-6 årsområdet.
Side 7.
Fjerde afsnit i Hvorfor: der foreslås en inkluderende praksis fordrer derfor et vedvarende
fokus på opsporing af årsagen til eksklusion i al i alle læringsrum både foran barnet, ved
siden af barnet og bag ved barnet.

Side 11.
Der bør voksne erstattes med pædagogisk personale.
Sidste del af linjen i første afsnit under Hvordan. ( og de voksne skal deltage) skal slettes
Side 12

Her bør det beskrives som samarbejde med alle forældre
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Kommentarer til MED:
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From:
Sent:
To:
CC:
Subject:
Signed By:

Marianne Stokbro
12-12-2016 16:36:58
Tina Vollmer
Merete Løkkegaard
drøftelsessvar dagtilbud for fremtiden

Attachments:

drøftelsessvar dagtilbud for fremtiden.docx

Kære Tina
Hermed drøftelsessvar fra OMU BFO Nord/Øst
Mvh. Marianne Stokbro

#BREVFLET#

Aalborg Kommune, Børne- og Familieområde Nord/Øst
Tranumparken 16, 9220 Aalborg Øst

Tina Vollmer
Udviklingsafsnit for Børn og Unge

6. december 2016

Drøftelseskommentarer til Dagtilbud for fremtiden 2017-19.
OMU Børne- og Familieområde Nord/Øst fremsender flg. kommentarer:
Generelt er det stor tilfredshed med ”dagtilbud for fremtiden”, og den opleves som
et godt og overskueligt arbejdsredskab.
Vi har flg. forslag til justeringer:
Side 4: tredje sidste afsnit: det er et ønske, at der konsekvent i pjecen står ”dagtilbud for fremtiden”, så man ikke skriver udviklingsplanen.
Side 4: andet sidste afsnit, efter styrket læreplan, ønsker man at få tilføjet noget i
retning: der i 2017 efterfølges af ny pædagogisk læreplan.
Side 8: sidste linje over billedet. Ønskes ændret fra ”følelsen af at være lærende” til
”oplevelsen af at være lærende”.
Side 11: Under hvordan, første dot. Vi ønsker at ændre ”og de voksne skal deltage” til ”og det pædagogiske personale er deltagende”.
Side 11: tredje dot. Det er en noget svær og sær formulering, og hvis nogle i OMU
ikke forstår sætningen, er der nok også andre, der ikke gør.
Kunne man ændre til: ”Have en strategi om at arbejde hen imod større lighed i
sundhed ved at tænke sundhed ind i den daglige pædagogiske organisering, så
børn møder deltagende pædagogisk personale og miljøer, hvor de udvikles og trives.
Side 11: under tegn, anden dot. Igen ændres ”voksne” til ”pædagogisk personale”.
Side 12: sidste afsnit over billedet, ønskes erstattet med: ”Forældresamarbejde
handler om det fælles samarbejde med alle forældre omkring hele institutionen og
børnegruppens udvikling og trivsel, samarbejdet med de enkelte forældre om deres
eget barn, samt om det formelle samarbejde, der udføres i bestyrelser”.
Side 13: øverste linje – ønskes ændret til: ”Forældre besidder værdifulde resurser
for daginstitutionen og dagplejen ….” (Vi ønsker at slette ”og vi ser dem som sådan”
Side 13: under TEGN, anden dot: Ønskes ændret til ”at både daginstitutioner og
dagplejen skaber praksis rettet mod differentieret forældresamarbejde”
Til allersidst er det et ønske, at der under Referencer (sundhed) bliver et link til
”Det fælles grundlag for mad og måltider”, når dette er vedtaget.
Venlig hilsen
På vegne af OMU BFO Nord/Øst
Dorthe Steensen, næstformand
Marianne Stokbro, formand

Børne- og Familieområde
Nord/Øst
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Tranumparken 16
9220 Aalborg Øst
9931 1460
Init.: mas
EAN nr.: 5798003743110
Telefontræffetid:
9.00-10.00
Har du fået dette brev digitalt kan
du svare ved at bruge ”besvar”knappen i Digital Post/eBoks. Du
kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller
via Digital Post på borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post kan du ringe til Den Digitale
Hotline på 7020 0000
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Nord/Øst
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Tranumparken 16
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From:
Sent:
To:
Subject:

Page 1 of 3
Peter Ottesen
14-12-2016 07:59:08
Tina Vollmer
VS: VS: Dagtilbud for fremtiden 2017-19 til drøftelse

Hermed kommentarer fra forældrebestyrelsen i dagplejen
Med venlig hilsen
Peter Ottesen
Dagplejeleder
Dagplejen i Aalborg Kommune
Stationsvej 5
9280 Storvorde
pso-fb@aalborg.dk
tlf. 9982 3101

Fra: Joan Thiesen [mailto:joan.thiesen@gmail.com]
Sendt: 13. december 2016 20:32
Til: Peter Ottesen <PSO-fb@aalborg.dk>
Emne: Re: VS: Dagtilbud for fremtiden 2017-19 til drøftelse
Hej Peter,
Her er lidt input vedr. drøftelse af Udviklingsplanen:
* Godt at bibeholde eksisterende spor, og bygge videre på den eksisterende plan når den giver en fornuftig retning.
* Godt med fokus på børn, unge, familier med særlige behov
* Ønsket mere fokus på Evalueringer/erfaringer med igangsatte tiltag: har man opnået den ønskede effekt? Hvis nej, hvorfor ikke, hvad
er årsagen?
* Konkrete, målbare mål kunne være tydeligere. Hvornår er vi en succes, hvornår er det lykkedes? Hvis ikke det er en del af selve
planen, så skal det sikres det konkretiseres i de enkelte områder.
Vil du gerne have det skrevet som en reel tekst, eller er dette ok?
Mvh Joan
Den 24. nov. 2016 kl. 12.27 skrev Peter Ottesen <PSO-fb@aalborg.dk>:

Hej alle
I går aftes blev der afholdt valg til ny forældrebestyrelse i 2017.
Joan Theil ønskede, som den eneste fra den nuværende bestyrelse, at genopstille og blev genvalgt
til den nye bestyrelse.
Som en sidste opgave, for jer der sidder i den nuværende bestyrelse, fremsendes hermed et udkast
til en ny udviklingsplan på 0-6 års området.
I følgebrevet kan I læse, at I som bestyrelse har mulighed for at kommentere på udkastet.
Jeg har aftalt med de bestyrelsesmedlemmer der var tilstede ved mødet i går, at vi foretager
kommenteringen pr. mail fremfor at mødes i bestyrelsen.
Det betyder, at jeg gerne vil have eventuelle kommentarer fra jer, senest d. 14. december, så vil jeg
sende eventuelle kommentarer videre til den arbejdsgruppe der har udarbejdet udviklingsplanen.
Til sidst vil jeg takke jer for jeres indsats i forældrebestyrelsen og rose jer for jeres engagement i de
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drøftelser vi har haft, særligt i forbindelse med budgetforhandlingerne.
Tak for samarbejdet og måske på gensyn 
Med venlig hilsen
Peter Ottesen
Dagplejeleder
Dagplejen i Aalborg Kommune
Stationsvej 5
9280 Storvorde
pso-fb@aalborg.dk
tlf. 9982 3101

Fra: Merete Løkkegaard
Sendt: 18. november 2016 11:25
Til: Peter Ottesen <PSO-fb@aalborg.dk>; Marianne Stokbro <mas-fb@aalborg.dk>; Helle Berg <HBEfb@aalborg.dk>; Louise Schouenborg Jæger Jeppesen <lsjj-fb@aalborg.dk>; Anne-Mette Barrit <ametfb@aalborg.dk>; Anette Falk <aft-fb@aalborg.dk>; Jesper Bredahl <JBRE-fb@aalborg.dk>; Jakob Zacho Bruun
<JZB-fb@aalborg.dk>; Hanne Egede Nielsen <haen-fb@aalborg.dk>; Karin Andreasen <ANDR-fb@aalborg.dk>;
Niels Jørn Routhe <njr-fb@aalborg.dk>; Helle Madsen <hema-fb@aalborg.dk>; Lars Søndergaard Lynghøj <LLJfb@aalborg.dk>; Hanne Færch <hfj-fb@aalborg.dk>; Brian Lindbøg <BLB-fb@aalborg.dk>; Karen-Bodil
Hejlesen <kbh-fb@aalborg.dk>; Inge Anette Hansen <iah-fb@aalborg.dk>; Torben Maarbjerg Jepsen <tmaafb@aalborg.dk>; Tina Andreasen <tian-fb@aalborg.dk>; Dorte Hyttel Alrø <DHYA-fb@aalborg.dk>; Jeanette
Martens Christensen <JMCH-fb@aalborg.dk>; Lone Bach <lsoe-fb@aalborg.dk>; Søren Birk <SKRfb@aalborg.dk>; Marianne Kirkegaard <maki-fb@aalborg.dk>; Inge Marie Kjær <IMKJ-fb@aalborg.dk>; Kirsten
Bech Fly <fly-fb@aalborg.dk>; Malene Winther <MAWI-fb@aalborg.dk>
Cc: Hans Chr Mariegaard <hcm-fb@aalborg.dk>; Denise Bakholm <deb-fb@aalborg.dk>; Ole Thinggaard <OTEfb@aalborg.dk>; Malene Tikjøb Øvlisen <MTOE-fb@aalborg.dk>; Tina Vollmer <voll-fb@aalborg.dk>; Annette
Toft <ATO-fb@aalborg.dk>; Tessa Rind Kudahl <trku-fb@aalborg.dk>
Emne: Dagtilbud for fremtiden 2017-19 til drøftelse

Kære ledere, medarbejdere og forældrebestyrelser på 0-6 års området
Hermed til drøftelse i jeres MED system, samt i dagtilbuddenes og dagplejens forældrebestyrelser.
Venlig hilsen
Merete Løkkegaard
Afsnitsleder
Aalborg Kommune
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Udviklingsafsnit for Børn og
Unge
Nygade 3
9400 Nørresundby
Tlf. 99319241
www.aalborg.dk

Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre det
sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborg.dk kan du læse om Digital Post.
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<Dagtilbud for fremtiden.pdf>
<Følgebrev, Dagtilbud for fremtiden 2017-19.docx>
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From:
Helle Madsen
Sent:
15-12-2016 07:08:30
To:
Tina Vollmer
Subject:
drøftelseskommentarer
Follow Up Flag: Opfølgning
Flag Status:
Red
Attachments: drøftelseskommentarer.docx

Hej
Hermed drøftelseskommentarer fra forældrene i dagtilbudsbestyrelsen,

Med venlig hilsen

Helle Madsen
Dagtilbudsleder
Dagtilbud Nørresundby - Nørre Uttrup
Område Nord/Øst
Tranumparken 16
9220 Aalborg Ø
31990412
hema-fb@aalborg.dk
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Formand

Drøftelseskommentar til Dagtilbud for Fremtiden 2017-2019
Forældrene i dagtilbudsbestyrelsen i dagtilbuddet Nørresundby - Nørre Uttrup
takker for muligheden for at give input og kommentarer til ovennævnte.
Den tredje version af en fælles pædagogisk udviklingsplan rummer mange
positive elementer. Ligesom den afspejler en bred involvering fra bl.a.
forældre, dagpleje og daginstitutioner over skoler til politikere.
På bestyrelsesmødet den 30. november 2016 har bestyrelsesmedlemmer fra
dagtilbudsbestyrelsen drøftet Dagtilbud for Fremtiden og har følgende
bemærkninger:
Som forælder er det betydningsfuldt at blive inddraget i en sådan proces. Set
i lyset af materialets omfang ville det dog have være fordelagtigt med en
afgræsning af, hvad vi skulle forholde sig til, fx forældresamarbejde og
sundhed.
Rent indholdsmæssigt har dagtilbuddet følgende kommentarer:
Side 7, 9, 11 og 13:
Til afsnittene ”Tegn” under de fire spor stilles følgende undren:
Hvornår er tegn opnået, fx hvor mange børn skal kunne? Og hvordan kan
man se, at det er tilladt at børn mestre forskelligt?
Side 11:
”Det handler også om at styrke børns mestringsevne og give dem
handlekompetencer til… ” bør ændres til ”Det handler også om at styrke
børns mestringsevne og give dem mulighed for at opnå handlekompetencer
til….
”
Begrundelse: Sundhed handler i høj grad om, at børn ”får mulighed for at
opnå”, børn får ikke givet handlekompetencer.
Side 11:
”Livsfaktorer som kost og søvn er også en vigtig del af børns sundhed” bør
ændres til ”Kost og søvn er basale og vigtige faktorer i børns liv”.
Begrundelse: Som afslutning på afsnittet kommer førstnævnte sætning til at
virke provokerende, da kost og søvn kommer til at fremstå som en mindre
betydningsfuld del af børns sundhed.
Side 13:
Sætningen ”At skabe realistiske og innovative inddragelsesprocesser med
fokus på et differentieret forældresamarbejde” er svær at forstå. Vil det fx
sige, at hver gang forældre inddrages, så skal processen være innovativ?
Sætningen: ”At sætte tydelige lærings- og udviklingsmål for
forældresamarbejdet” afføder følgende spørgsmål: Hvordan vil man nå ud til
forældrene? Hvordan kan målene gøres tydelige for forældrene? Og hvordan
kommunikeres målene til forældrene, så forældrene kan byde ind i
samarbejdet?
Vi ser frem til at modtage udviklingsplanen i januar – godt arbejde og god jul.
Med venlig hilsen
På vegne af forældre i dagtilbudsbestyrelsen i dagtilbuddet Nørresundby Nørre Uttrups vegne
Maria Skov Sørensen

13. december 2016
Aalborg Kommune
Att: Tina Vollmer
voll-fb@aalborg.dk
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Drøftelseskommentar til Dagtilbud for Fremtiden 2017-2019
Forældrene i dagtilbudsbestyrelsen i dagtilbuddet Nørresundby - Nørre Uttrup
takker for muligheden for at give input og kommentarer til ovennævnte.
Den tredje version af en fælles pædagogisk udviklingsplan rummer mange
positive elementer. Ligesom den afspejler en bred involvering fra bl.a.
forældre, dagpleje og daginstitutioner over skoler til politikere.
På bestyrelsesmødet den 30. november 2016 har bestyrelsesmedlemmer fra
dagtilbudsbestyrelsen drøftet Dagtilbud for Fremtiden og har følgende
bemærkninger:
Som forælder er det betydningsfuldt at blive inddraget i en sådan proces. Set
i lyset af materialets omfang ville det dog have være fordelagtigt med en
afgræsning af, hvad vi skulle forholde sig til, fx forældresamarbejde og
sundhed.
Rent indholdsmæssigt har dagtilbuddet følgende kommentarer:
Side 7, 9, 11 og 13:
Til afsnittene ”Tegn” under de fire spor stilles følgende undren:
Hvornår er tegn opnået, fx hvor mange børn skal kunne? Og hvordan kan
man se, at det er tilladt at børn mestre forskelligt?
Side 11:
”Det handler også om at styrke børns mestringsevne og give dem
handlekompetencer til… ” bør ændres til ”Det handler også om at styrke
børns mestringsevne og give dem mulighed for at opnå handlekompetencer
til….
”
Begrundelse: Sundhed handler i høj grad om, at børn ”får mulighed for at
opnå”, børn får ikke givet handlekompetencer.
Side 11:
”Livsfaktorer som kost og søvn er også en vigtig del af børns sundhed” bør
ændres til ”Kost og søvn er basale og vigtige faktorer i børns liv”.
Begrundelse: Som afslutning på afsnittet kommer førstnævnte sætning til at
virke provokerende, da kost og søvn kommer til at fremstå som en mindre
betydningsfuld del af børns sundhed.
Side 13:
Sætningen ”At skabe realistiske og innovative inddragelsesprocesser med
fokus på et differentieret forældresamarbejde” er svær at forstå. Vil det fx
sige, at hver gang forældre inddrages, så skal processen være innovativ?
Sætningen: ”At sætte tydelige lærings- og udviklingsmål for
forældresamarbejdet” afføder følgende spørgsmål: Hvordan vil man nå ud til
forældrene? Hvordan kan målene gøres tydelige for forældrene? Og hvordan
kommunikeres målene til forældrene, så forældrene kan byde ind i
samarbejdet?
Vi ser frem til at modtage udviklingsplanen i januar – godt arbejde og god jul.
Med venlig hilsen
På vegne af forældre i dagtilbudsbestyrelsen i dagtilbuddet Nørresundby Nørre Uttrups vegne
Maria Skov Sørensen

13. december 2016
Aalborg Kommune
Att: Tina Vollmer
voll-fb@aalborg.dk
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From:
Anne-Mette Barrit
Sent:
14-12-2016 16:32:24
To:
Tina Vollmer
Subject:
SV: Dagtilbud for fremtiden 2017-19 til drøftelse
Follow Up Flag: Opfølgning
Flag Status:
Red
Attachments: Kommentar fra LMU dagtilbud Tornhøj til dagtilbud for fremtiden.docx

Hej Tina
Her er tilbagemeldingen fra dagtilbud Tornhøj.
Med venlig hilsen

Anne-Mette Barrit
Dagtilbudsleder

Dagtilbud Tornhøj
Tornhøjvej 8b, Aalborg Øst
tlf. 31990974
Fra: Merete Løkkegaard
Sendt: 18. november 2016 11:25
Til: Peter Ottesen <PSO-fb@aalborg.dk>; Marianne Stokbro <mas-fb@aalborg.dk>; Helle Berg <HBE-fb@aalborg.dk>; Louise
Schouenborg Jæger Jeppesen <lsjj-fb@aalborg.dk>; Anne-Mette Barrit <amet-fb@aalborg.dk>; Anette Falk <aftfb@aalborg.dk>; Jesper Bredahl <JBRE-fb@aalborg.dk>; Jakob Zacho Bruun <JZB-fb@aalborg.dk>; Hanne Egede Nielsen
<haen-fb@aalborg.dk>; Karin Andreasen <ANDR-fb@aalborg.dk>; Niels Jørn Routhe <njr-fb@aalborg.dk>; Helle Madsen
<hema-fb@aalborg.dk>; Lars Søndergaard Lynghøj <LLJ-fb@aalborg.dk>; Hanne Færch <hfj-fb@aalborg.dk>; Brian Lindbøg
<BLB-fb@aalborg.dk>; Karen-Bodil Hejlesen <kbh-fb@aalborg.dk>; Inge Anette Hansen <iah-fb@aalborg.dk>; Torben
Maarbjerg Jepsen <tmaa-fb@aalborg.dk>; Tina Andreasen <tian-fb@aalborg.dk>; Dorte Hyttel Alrø <DHYA-fb@aalborg.dk>;
Jeanette Martens Christensen <JMCH-fb@aalborg.dk>; Lone Bach <lsoe-fb@aalborg.dk>; Søren Birk <SKR-fb@aalborg.dk>;
Marianne Kirkegaard <maki-fb@aalborg.dk>; Inge Marie Kjær <IMKJ-fb@aalborg.dk>; Kirsten Bech Fly <fly-fb@aalborg.dk>;
Malene Winther <MAWI-fb@aalborg.dk>
Cc: Hans Chr Mariegaard <hcm-fb@aalborg.dk>; Denise Bakholm <deb-fb@aalborg.dk>; Ole Thinggaard <OTEfb@aalborg.dk>; Malene Tikjøb Øvlisen <MTOE-fb@aalborg.dk>; Tina Vollmer <voll-fb@aalborg.dk>; Annette Toft <ATOfb@aalborg.dk>; Tessa Rind Kudahl <trku-fb@aalborg.dk>
Emne: Dagtilbud for fremtiden 2017-19 til drøftelse

Kære ledere, medarbejdere og forældrebestyrelser på 0-6 års området
Hermed til drøftelse i jeres MED system, samt i dagtilbuddenes og dagplejens forældrebestyrelser.
Venlig hilsen
Merete Løkkegaard
Afsnitsleder
Aalborg Kommune
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Udviklingsafsnit for Børn og
Unge
Nygade 3
9400 Nørresundby
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Kommentar fra LMU dagtilbud Tornhøj til dagtilbud for fremtiden:
-

Det er en enkel, konkret og overskuelig pjece.
Gode sætninger og formuleringer.
Den er enkel og visuel, nem at gå til.
Vi ønsker at der kun bruges en formulering i pjecen, at den kaldes ”dagtilbud for
fremtiden”. Så det bliver helt tydeligt og klart, at den skal vi kalde den også i tale.
Der er tydelig sammenhæng til, at vi har en ny Børne og Unge politik, som der refereres
til i dagtilbud for fremtiden.
Det er godt med referencer, det styrker den røde tråd til omsætning og implementering.
Der er sætninger, der kan finpudses:
Side 11. være bevidste om, at vi som pædagogisk personale er børns rollemodeller. Vi vil
planlægge regelmæssige, meningsfulde og fysiske aktiviteter i fællesskaber, og de
voksne skal deltage.
Den sidste ønskes omformuleret til fx ”hvor voksne deltager”, eller helt undlades da det
det ligger implicit i sætningen.
LMU dagtilbud Tornhøj

Kommentar fra LMU dagtilbud Tornhøj til dagtilbud for fremtiden:
-

Det er en enkel, konkret og overskuelig pjece.
Gode sætninger og formuleringer.
Den er enkel og visuel, nem at gå til.
Vi ønsker at der kun bruges en formulering i pjecen, at den kaldes ”dagtilbud for
fremtiden”. Så det bliver helt tydeligt og klart, at den skal vi kalde den også i tale.
Der er tydelig sammenhæng til, at vi har en ny Børne og Unge politik, som der refereres
til i dagtilbud for fremtiden.
Det er godt med referencer, det styrker den røde tråd til omsætning og implementering.
Der er sætninger, der kan finpudses:
Side 11. være bevidste om, at vi som pædagogisk personale er børns rollemodeller. Vi vil
planlægge regelmæssige, meningsfulde og fysiske aktiviteter i fællesskaber, og de
voksne skal deltage.
Den sidste ønskes omformuleret til fx ”hvor voksne deltager”, eller helt undlades da det
det ligger implicit i sætningen.
LMU dagtilbud Tornhøj
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From:
Sent:
To:
CC:
Subject:
Importance:
Attachments:

Malene Tikjøb Øvlisen
15-12-2016 14:26:08
Tina Vollmer
Merete Løkkegaard
Høringssvar fra AMU-BFA vedr. Dagtilbud for Fremtiden
High
Høringssvar fra AMU-BFA, Dagtilbud for Fremtiden.docx

Kære Tina
Hermed høringssvar fra AMU-BFA vedr. Dagtilbud for Fremtiden.
Vh
Malene Tikjøb Øvlisen
Teamleder
Planlægningsteam
Børne- & Familiesekretariatet
Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen
Aalborg Kommune
Sønderbro 12
Postboks 620
9000 Aalborg
Tlf. 9931 2702
Mail: mtoe-fb@aalborg.dk
www.aalborgkommune.dk
www.facebook.com/aalborgkommune
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Planlægningsteam

Til

Tina Vollmer

Kopi til

Indtast Kopi til

Fra

Malene Tikjøb Øvlisen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Sagsnr.

2016-004096

Init.: MTOE

15. december 2016

Høringssvar fra AMU-BFA: Dagtilbud for Fremtiden
AMU-BFA har d. 12.12.16 behandlet høringsudkastet Dagtilbud for Fremtiden 2017-2019 og har følgende
kommentarer:
AMU-BFA anbefaler forslaget og har følgende kommentarer/konkrete forslag til rettelser:
- s. 4: Forord: AMU-BFA opfordrer til, at der i forordet foretages konsekvensrettelser, således
at begreberne "udviklingsplan" og "planen" erstattes af "Dagtilbud for fremtiden"
- s. 7: Inklusion, under overskriften "Hvorfor": AMU-BFA anbefaler, at ordet "eksklusionsmekanisme"
ændres til "årsager til eksklusion"
- s. 7. Inklusion, under overskriften "Hvorfor": AMU-BFA vurderer, at begreberne "foran barnet", "ved siden
af barnet" og "bagved barnet" er for indforstået og anbefaler derfor, at disse præciseres.
- s. 11. Sundhed, under overskriften "Hvordan": I sætningen startende med "være bevidste om, at vi...."
slettes sidste del af sætningen: "og de voksne skal deltage", således at sætningen slutter
efter fællesskaber.
- s. 11: Sundhed: AMU-BFA anbefaler, at betegnelsen "voksne" erstattes af "pædagogisk personale".

Fraværende Lene Høien Christiansen, Helle Berg, Denise Bakholm, Ken Nielsen, Mariann Boje Jones,
Simon Schøneberg, Helle Lund Jensen, Lars Øberg, Anne Wiederholt, Marianne Krøll,
Johnny Friis
Til stede Hans Chr. Mariegaard, Mette Christiansen, Malene Tikjøb Øvlisen, Ole Thinggaard, Eva
Jørgensen, Annette Brix Ottosen, Peter Ottesen, Bernadeta Thrysøe, Tine Vinding
Salomonsen, Mariann Hinnerup Grønlund

Planlægningsteam

Til

Tina Vollmer

Kopi til

Indtast Kopi til

Fra

Malene Tikjøb Øvlisen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Sagsnr.

2016-004096

Init.: MTOE

15. december 2016

Høringssvar fra AMU-BFA: Dagtilbud for Fremtiden
AMU-BFA har d. 12.12.16 behandlet høringsudkastet Dagtilbud for Fremtiden 2017-2019 og har følgende
kommentarer:
AMU-BFA anbefaler forslaget og har følgende kommentarer/konkrete forslag til rettelser:
- s. 4: Forord: AMU-BFA opfordrer til, at der i forordet foretages konsekvensrettelser, således
at begreberne "udviklingsplan" og "planen" erstattes af "Dagtilbud for fremtiden"
- s. 7: Inklusion, under overskriften "Hvorfor": AMU-BFA anbefaler, at ordet "eksklusionsmekanisme"
ændres til "årsager til eksklusion"
- s. 7. Inklusion, under overskriften "Hvorfor": AMU-BFA vurderer, at begreberne "foran barnet", "ved siden
af barnet" og "bagved barnet" er for indforstået og anbefaler derfor, at disse præciseres.
- s. 11. Sundhed, under overskriften "Hvordan": I sætningen startende med "være bevidste om, at vi...."
slettes sidste del af sætningen: "og de voksne skal deltage", således at sætningen slutter
efter fællesskaber.
- s. 11: Sundhed: AMU-BFA anbefaler, at betegnelsen "voksne" erstattes af "pædagogisk personale".

Fraværende Lene Høien Christiansen, Helle Berg, Denise Bakholm, Ken Nielsen, Mariann Boje Jones,
Simon Schøneberg, Helle Lund Jensen, Lars Øberg, Anne Wiederholt, Marianne Krøll,
Johnny Friis
Til stede Hans Chr. Mariegaard, Mette Christiansen, Malene Tikjøb Øvlisen, Ole Thinggaard, Eva
Jørgensen, Annette Brix Ottosen, Peter Ottesen, Bernadeta Thrysøe, Tine Vinding
Salomonsen, Mariann Hinnerup Grønlund

Bemærkninger fra Skoleforvaltningen vedr. "Dagtilbud for fremtiden 2017-19”
Skoleforvaltningen har drøftet Børne- og Familieafdelingens fælles pædagogiske udviklingsplan 2017-19 og sender
hermed de overordnede kommentarer.
Overordnede bemærkninger
Indledningsvis vil vi gerne rette opmærksomheden på regeringsgrundlaget fra november 2016. Heri er der sat særligt fokus på ”Kvalitet i dagtilbud”. Heri hedder det, at ”Der er behov for at styrke dagtilbuddene og give børnefamilierne mere frihed til at vælge fleksible dagtilbud og alternative pasningsformer. Samtidig skal vi styrke overgangen
fra dagtilbud til skole, så alle børn har det bedst mulige udgangspunkt for skolestart. Regeringen vil i 2017 fremlægge et samlet udspil om bedre kvalitet i dagtilbud”. På den baggrund kan det overvejes om formulering og implementering af de nye planer burde afvente regeringsudspillet.
I forhold til det fremsendte udkast er det vigtigt at fremhæve det positive i, at forvaltningerne funderer det faglige
arbejde i en række fælles værdier, der udgør grundstammen i vores tilgang til vores kerneopgave. Den fælles tilgang
og det fælles sprog er blandt andet italesat i Udviklingsstrategien for børn, unge og familier - 2016-2020, hvor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen blandt andet har italesat betydningen af det fælles faglige
sprog, det tværprofessionelle samarbejde, helhedssynet på det enkelte barn og det inkluderende syn på alle aktiviteter omkring det enkelte barn eller den enkelte unge.
Fælles for forvaltningernes arbejde er også et fokus på forældrenes rolle i børn og unges udvikling. Det er blandt andet italesat i inklusionsstrategien og i Skoleforvaltningen sker det aktuelt i et arbejde med at formulere et styrket
forældresamarbejde.
Bemærkninger i forhold til den faglige vinkel
I det fremsendte materiale er der naturligt fokus på udviklingen for de mindste børn. Der er evidens for, at udviklingen af og samspillet mellem personlige, sociale og faglige kompetencer er af afgørende betydning for børns livsduelighed og dermed evnen til at kunne håndtere de udfordringer de møder i livet. Forskning peger på, at disse forskelle
grundlægges i de alleryngste år, hvor 15 – 20% af de mindste børn kan være i risikogruppen.
For denne gruppe børn spiller daginstitutionerne en meget vigtig rolle. Derfor kunne det være relevant at ”Dagtilbud
for fremtiden” er tydelig i forhold til, hvem der er de vigtigste samarbejdsparter på daginstitutionsområdet.
I forhold til inklusion, er der fokus på at undgå den adfærd og de arbejdsgange, der ekskluderer. En anden vinkel på
det pædagogiske arbejde kunne være, at vi i stedet fokuserer og følger op på den udvikling vi ønsker for det enkelte
barn.
Sporet omkring læring kunne, ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv, endvidere tage endnu mere udgangspunkt i
at støtte det enkelte barns udvikling, da dette fokus er med til at kvalificere arbejdet med at formulere læringsmål.
Med disse bemærkninger ser Skoleforvaltningen frem til det videre samarbejde med at sikre børn og unges udvikling
i Aalborg Kommune.
Venlig hilsen
Martin Østergaard Christensen
Direktør

Pernille Fruergaard Christensen
Sekretariatschef

From:
Sent:
To:
Subject:
Signed By:

Niels Jørn Routhe
16-12-2016 07:19:04
Tina Vollmer
VS: Hørringssvar udviklingsplan DT bestyrelse Vejgaard

Attachments:

Hørringssvar udviklingsplan Dt Vejgaard 20161128.docx

Hej Tina
Hermed fremsendes høringsvar fra Dagtilbudsbestyrelsen Vejgaard på Udviklingsplanen.
Den skulle sendes i går eftermiddag, men kommer med morgen posten
Niels Jørn Routhe
Dagtilbudsleder Dagtilbud Vejgaard
Danalien 8
9000 Aalborg
tlf. 25203300
e-mail:njr-fb@aalborg.dk
EAN: 5798003750583
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Niels Jørn Routhe
Sendt: 16. december 2016 07:14
Til: Karsten Slettebo <ksl-fb@aalborg.dk>
Cc: Marianne Stokbro <mas-fb@aalborg.dk>; Annie Brøndum Andersen <adum-fb@aalborg.dk>; Charlotte Birkelund
<cbir-fb@aalborg.dk>; Gitte Elfrida Nielsen <GEN-fb@aalborg.dk>; Gitte Pejtersen <GPEJ-fb@aalborg.dk>; Gonzalo
Carrillo <gc-fb@aalborg.dk>; Helle Jensen <hese-fb@aalborg.dk>; Lars Brøndum Kristiansen <JBR-fb@aalborg.dk>;
Marianne Bjørn Stefansen <mast-fb@aalborg.dk>; Marianne Dam <mad-fb@aalborg.dk>; Mick Christopher Andersen
<mca-fb@aalborg.dk>; Anne-Mette Vestergaard Olsen <amvo-fb@aalborg.dk>; Dorte Trine Pedersen
<DOP-fb@aalborg.dk>; DT BST BH Doravej Rune Clemmensen (rune@runemeier.dk) <rune@runemeier.dk>; DTBST
2016 Bh Regnbuen Legsrth (thomasd@thomasd.dk) <thomasd@thomasd.dk>; DTBST Bh Blegkile Signe
(Signe@kthygesen.dk) <Signe@kthygesen.dk>; DTBST BH Bulderby Betina (betinafaigh@outlook.dk)
<betinafaigh@outlook.dk>; DTBST Bh Lundsgaardsgade Julie (jullehansen@hotmail.com) <jullehansen@hotmail.com>;
DTBST Bh Mariehuset Camilla (camillamadsen1982@hotmail.com) <camillamadsen1982@hotmail.com>; DTBST BH
Ønskehuset Line (lineelmegaard@gmail.com) <lineelmegaard@gmail.com>; DTBST DI Troldehuset Pia
(piameyer76@gmail.com) <piameyer76@gmail.com>; DTBST Vejggard BH Mette Hotved (mette.houtved@gmail.com)
<mette.houtved@gmail.com>; DTBST VU Spiren Gro(grobjorkafosgaard@hotmail.com)
<grobjorkafosgaard@hotmail.com>
Emne: Hørringssvar udviklingsplan DT bestyrelse Vejgaard
Karsten Slettebo
Hermed fremsendes hørringsvar fra Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Vejgaard.
Niels Jørn Routhe
Dagtilbudsleder Dagtilbud Vejgaard
Danalien 8
9000 Aalborg
tlf. 25203300
e-mail:njr-fb@aalborg.dk
EAN: 5798003750583

15. december 2016

Dagtilbud Vejgaard

Hørringssvar Dagtilbud for fremtiden 2017-19
Drøftet i Dagtilbudsbestyrelsen Vejgaard d. 28.11

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Danalien 8
9000 Aalborg
Init.: njr

Børne- og familieafdelingens 3. version af en fælles pædagogiske udviklingsplan er en opdatering af tidligere plan med Inklusion, Læring, Sundhed og Forældresamarbejde.
Den 3. version er generelt god og forståelig.
Et forhold påkaldte sig en særlig opmærksomhed og drøftelse på Dagtilbudsbestyrelsens møde d.
28.11.2016.
Den generelle offentlige diskussion i medier omkring inklusion har qua et kritisk perspektiv sat spørgsmålstegn ved det formålstjenelige i inklusion.
Debatten er primært ført af aktører omkring folkeskolen, og debatten har afstedkommet et behov for tydelige svar.
Den offentlige debat tager afsæt i to forhold.
Det første er et økonomisk perspektiv, hvor ”inklusion” knyttes sammen med ”besparelser” og ”forringelser”
for børn i ”almenområdet” såvel som børn i ”specialområdet”.
Det andet perspektiv er et kvalitetsperspektiv. Kvalitet er ikke entydigt, men ses fra forskellige vinkler. Der
er forskelige vægtninger i det politiske perspektiv, i forældreperspektivet – som i parentes bemærket er
mangfoldigt, et barneperspektiv og et professionsperspektiv.
Blikket på begrebet inklusion er forskelligt og præget af usikkerhed. Den usikkerhed optræder også i forældregruppen.
Det er derfor vigtigt, at formålet med udviklingsplanen gøres krystalklart. Det hilses derfor velkomment, at
udviklingsplanen argumentere ud fra et hvorfor, hvad, hvordan og tegn.
Endvidere er det godt med referencerne, hvor også YouTube har fået plads. Det er vigtigt, at forældrebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser kan orientere sig i materiale, der er målrettet arbejdet i bestyrelserne.
Tilbage står dog stadig en offentlig debat, der afføder en usikkerhed blandt forældre.

På vegne af Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Vejgaard
Dagtilbudsleder Niels Routhe

15. december 2016

Dagtilbud Vejgaard

Hørringssvar Dagtilbud for fremtiden 2017-19
Drøftet i Dagtilbudsbestyrelsen Vejgaard d. 28.11

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Danalien 8
9000 Aalborg
Init.: njr

Børne- og familieafdelingens 3. version af en fælles pædagogiske udviklingsplan er en opdatering af tidligere plan med Inklusion, Læring, Sundhed og Forældresamarbejde.
Den 3. version er generelt god og forståelig.
Et forhold påkaldte sig en særlig opmærksomhed og drøftelse på Dagtilbudsbestyrelsens møde d.
28.11.2016.
Den generelle offentlige diskussion i medier omkring inklusion har qua et kritisk perspektiv sat spørgsmålstegn ved det formålstjenelige i inklusion.
Debatten er primært ført af aktører omkring folkeskolen, og debatten har afstedkommet et behov for tydelige svar.
Den offentlige debat tager afsæt i to forhold.
Det første er et økonomisk perspektiv, hvor ”inklusion” knyttes sammen med ”besparelser” og ”forringelser”
for børn i ”almenområdet” såvel som børn i ”specialområdet”.
Det andet perspektiv er et kvalitetsperspektiv. Kvalitet er ikke entydigt, men ses fra forskellige vinkler. Der
er forskelige vægtninger i det politiske perspektiv, i forældreperspektivet – som i parentes bemærket er
mangfoldigt, et barneperspektiv og et professionsperspektiv.
Blikket på begrebet inklusion er forskelligt og præget af usikkerhed. Den usikkerhed optræder også i forældregruppen.
Det er derfor vigtigt, at formålet med udviklingsplanen gøres krystalklart. Det hilses derfor velkomment, at
udviklingsplanen argumentere ud fra et hvorfor, hvad, hvordan og tegn.
Endvidere er det godt med referencerne, hvor også YouTube har fået plads. Det er vigtigt, at forældrebestyrelser og dagtilbudsbestyrelser kan orientere sig i materiale, der er målrettet arbejdet i bestyrelserne.
Tilbage står dog stadig en offentlig debat, der afføder en usikkerhed blandt forældre.

På vegne af Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Vejgaard
Dagtilbudsleder Niels Routhe

From:
Sent:
To:
Subject:
Signed By:

Peter Ottesen
16-12-2016 08:14:17
Tina Vollmer
bemærkninger fra OMU i dagplejen

Attachments:

kommentarer til Dagtilbud for fremtiden.docx

Med venlig hilsen
Peter Ottesen
Dagplejeleder
Dagplejen i Aalborg Kommune
Stationsvej 5
9280 Storvorde
pso-fb@aalborg.dk
tlf. 9982 3101

Til

Udviklingsafsnittet for Børn- og Unge

Kopi til

Indtast Kopi til

Fra

OMU i dagplejen

Sagsnr.

Indtast sagsnr.

Dagplejen i Aalborg Kommune
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Stationsvej 5
9280 Storvorde
Init.: PSO

15. december 2016

Kommentarer til udviklingsplanen Dagtilbud for fremtiden
OMU i dagplejen har på møde d. 15. december 2016 drøftet udviklingsplanen Dagtilbud for fremtiden 20172019. OMU i dagplejen støtter op om udkastet til udviklingsplanen med følgende kommentarer:






Det foreslås at der i forordet til udviklingsplanen konsekvent benyttes betegnelsen Dagtilbud for
fremtiden frem for at der både benyttes ”udviklingsplanen” og ”Dagtilbud for fremtiden”. Særligt i
forhold til at der i øjeblikket er særligt fokus på implementering af både Dagtilbud for fremtiden og
en ny udviklingsstrategi. Det kan virke forvirrende for frontmedarbejderne at skelne mellem udviklingsplan og udviklingsstrategi.
Det er positivt at der er særligt fokus på det ledelsesmæssige ansvar for omsætning af udviklingsplanen.
Det er positivt at der er særlig opmærksomhed på de professionelles rolle i forhold til at gå foran
barnet og være rollemodeller i den daglige praksis.
Det er positivt at de 4 spor er videreført da sporene er et godt fundament i forhold til centrale elementer i den pædagogiske praksis og er godt kendt af medarbejderne i forvejen.
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Kommentarer til udviklingsplanen Dagtilbud for fremtiden
OMU i dagplejen har på møde d. 15. december 2016 drøftet udviklingsplanen Dagtilbud for fremtiden 20172019. OMU i dagplejen støtter op om udkastet til udviklingsplanen med følgende kommentarer:






Det foreslås at der i forordet til udviklingsplanen konsekvent benyttes betegnelsen Dagtilbud for
fremtiden frem for at der både benyttes ”udviklingsplanen” og ”Dagtilbud for fremtiden”. Særligt i
forhold til at der i øjeblikket er særligt fokus på implementering af både Dagtilbud for fremtiden og
en ny udviklingsstrategi. Det kan virke forvirrende for frontmedarbejderne at skelne mellem udviklingsplan og udviklingsstrategi.
Det er positivt at der er særligt fokus på det ledelsesmæssige ansvar for omsætning af udviklingsplanen.
Det er positivt at der er særlig opmærksomhed på de professionelles rolle i forhold til at gå foran
barnet og være rollemodeller i den daglige praksis.
Det er positivt at de 4 spor er videreført da sporene er et godt fundament i forhold til centrale elementer i den pædagogiske praksis og er godt kendt af medarbejderne i forvejen.

