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1. Indledning
Perspektivplanen for Dagtilbud Midt-Vestbyen beskriver Dagtilbud Midt-Vestbyens strategi.
Strategi handler om, hvordan en organisation kommer fra, hvor den er i dag, til den position den
ønsker at indtage i morgen.
Formålet med perspektivplanen er at fastlægge retningen og rammerne for Dagtilbud MidtVestbyens fortsatte udvikling. Perspektivplanen beskriver vores vision samt kort- og langsigtede
mål. Perspektivplanen skal være et dynamisk dokument, hvorfor vi i Dagtilbud Midt-Vestbyen har
valgt at perspektivplanen ændres hvert år i takt med Mål og Strategi samt institutionernes
pædagogiske læreplaner.
Det er hensigten, at forældrebestyrelser, medarbejdere og ledelse I Dagtilbud Midt-Vestbyen
gennem det daglige arbejde og i samarbejde bidrager til at diverse mål i perspektivplanen søges
realiseret.
Den overordnede ramme for perspektivplanen er: Lov om Dagtilbud1; Aalborg Kommunes Børneog Ungepolitik2; Dagtilbud for fremtiden – en overordnet udviklingsplan for 0 – 5 års området3;
Sundhedspolitikken for Aalborg Kommune 2012 - 20144; Mål og strategi 2014 - 20175.
Perspektivplanen er udarbejdet af dagtilbudsbestyrelse, medarbejdere og ledere i Dagtilbud MidtVestbyen.

2. Beskrivelse af Dagtilbud Midt-Vestbyen
Afsnittet beskriver organisationen Dagtilbud Midt-Vestbyen i forhold til: Institutioner,
børnegrundlag, medarbejdere, ledelse, forældrebestyrelser samt organer der sikrer udvikling og
medarbejderindflydelse.

2.1 Institutionerne
Dagtilbud Midt-Vestbyen består af 8 institutioner beliggende i centrum af Aalborg: Børnehuset
Egholm Færgevej, daginstitutionen Kometen, vuggestuen Skydebanevej, børnehaven Stjernen,
børnehaven Aagaarden, daginstitutionen Thomas Boss, vuggestuen Kastanjen og daginstitutionen
Bornholmsgade. Vi er en blanding af store og små institutioner, børnehaver, vuggestuer og
aldersintegrerede institutioner samt 4 enkelt integrerede vuggestuebørn med behov for en særlig
indsats.
1

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137202
http://www.aalborgkommune.dk/Politik/kommunens-politikker/Documents/Aalborg-Kommunes-borneog%20ungepolitik.pdf
2

3
4
5

http://www.aalborgkommune.dk/Politik/kommunens-politikker/Documents/web_sundhedspolitik.pdf
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Det samlede antal børn er 184 vuggestuebørn samt 274 børnehavebørn (plus/minus 10 %).
Den samlede medarbejdergruppe består af: 1 dagtilbudsleder, 8 pædagogiske ledere, 61
pædagoger, 4 pædagogiske assistenter, 15 pædagogmedhjælpere, 10
ernæringsassistenter/køkkenmedarbejdere, 3 lønnede pædagogstuderende og 1 studerende fra
den pædagogiske assistentuddannelse. Herudover er der ansat ikke-lønnede studerende,
medarbejdere i seniorjob, løntilskud, mv. samt som vikarer ved barsel, sygdom og ferier.

2.2 Ledelse
Ledelsen i Dagtilbud Midt-Vestbyen varetages af dagtilbudsleder og de 8 pædagogiske ledere
samarbejdende i et ledelsesteam.
Dagtilbudsleder er overordnet ansvarlig for dagtilbud Midt-Vestbyens samlede drift og udvikling
herunder dagtilbuddets økonomi samt opretholdelse af pladsgarantien. De pædagogiske lederes
ansvar er knyttet til det i institutionen konkrete.
I ledelsesteamet i Dagtilbud Midt-Vestbyen har vi besluttet følgende formål for vores møder og
samarbejde: Drøftelser og omsætning af vision, mål og rammer for udviklingen i Dagtilbud MidtVestbyen, transformation af opgaver fra det politiske system til Dagtilbuddet, kollegial sparring og
videndeling.

2.3 Forældrebestyrelser
I hver institution er der en forældrevalgt institutionsbestyrelse. Formanden for
institutionsbestyrelsen indgår automatisk i Dagtilbuddets dagtilbudsbestyrelse.
Institutionsbestyrelsens kompetenceområde knytter sig til den pædagogiske leders
ansvarsområder; dagtilbudsbestyrelsens kompetenceområde knytter sig til dagtilbudslederens
kompetenceområde.

2.4 MED – udvalget (LMU lokal MED - udvalg)
MED - udvalget er sammensat af medarbejdere og ledere i Dagtilbuddet.
Formålet med MED – udvalget er jf. MED – aftalen i Aalborg Kommune6:



6

At skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledere og
medarbejdere.
At arbejde for at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet (sikkerheds- og
sundhedsarbejdet) i Aalborg Kommune.

MED – aftale 2011 Aalborg Kommune
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At sikre medarbejdernes ret til medindflydelse, medbestemmelse og dialog på
beslutninger, som vedrører egen arbejdssituation
At styrke de ansattes interesse og engagement i det daglige arbejde og for udviklingen af
kommunens service
At sikre, at der tages udgangspunkt i de lokale forhold og løsninger, således, at man opnår
en gensidig forståelse, og
At sikre et højt informationsniveau på arbejdspladserne.

Der holdes minimum 6 møder i MED – udvalget i løbet af året.

2.5 Arbejdsmiljøgruppen
Arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud Midt-Vestbyen består af 2 valgte arbejdsmiljørepræsentanter
samt dagtilbudslederen.
Arbejdsmiljørepræsentanterne er valgt på vegne af hele Dagtilbud Midt-Vestbyen og varetager
opgaver som sådan. Begge arbejdsmiljørepræsentanter er valgt ind i MED – udvalget for Dagtilbud
Midt-Vestbyen.
Arbejdsmiljø er:
 De relationer og de vilkår som mennesker arbejder under
 Den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, som kan bidrage til det enkelte
menneskes sikkerhed på kort sigt og til menneskets fysiske og psykiske sundhed på
længere sigt
I Aalborg Kommune varetager arbejdsmiljøgrupper arbejdsmiljøopgaver i overensstemmelse med
arbejdsmiljølovgivningen og Aalborg Kommunes arbejdsmiljøledelssessystem (SAM).
Arbejdsmiljøgruppen afholder selvstændige møder, deltager i MED-udvalget og gennemfører 2
arbejdsmiljøgennemgange årligt.

2.8 Netværksgrupper
I Dagtilbud Midt-Vestbyen arbejder vi med tværgående netværksgrupper. Vi har i 2014
netværksgrupper for følgende områder: Krop og bevægelse, sprog, ergonomi (medarbejdere),
kost, kommende skolebørn. Institutionerne deltager i relevante netværksgrupper med 1
repræsentant.
Formålet med netværksgrupperne er kvalificering af praksis i hele Dagtilbuddet gennem
erfaringsudveksling og videndeling. Der holdes mellem 2 og 4 møder i hver gruppe i løbet af et år.

6

Dagtilbud Midt-Vestbyen. Perspektivplan 2014

2.7 Personalemøder
I Dagtilbud Midt-Vestbyen afholdes der personalemøder i institutionerne samt fælles
personalemøder for alle medarbejdere i hele Dagtilbuddet.
Målet med de fælles personalemøder er:




At give mulighed for fælles drøftelser som grundlag for beslutninger i Dagtilbud MidtVestbyen
At styrke samarbejdet på tværs i hele Dagtilbuddet
At styrke fagligheden gennem fælles videndeling

Der afholdes som udgangspunkt 2 fælles personalemøder i løbet af et år.
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3. Børnesyn
Børnesynet i Aalborg Kommune er jf. Den overordnede udviklingsplan for 0 – 5 års området:




Vi ser børn som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive set, hørt og
opleve sig betydningsfulde.
Børn er fra begyndelsen kompetente med en iboende vilje til aktiv kommunikation og
social deltagelse.
Børn lærer i sociale relationer og de er afhængige af nærværende og kompetente
professionelle i dagpleje og dagtilbud.

4. Vision for Dagtilbud Midt-Vestbyen
Vores vision i Dagtilbud Midt-Vestbyen er:


Det skal være godt at være barn i Dagtilbud Midt-Vestbyen

Visionen er pejlemærket / ledestjernen for Dagtilbud Midt-Vestbyens medarbejdere, ledere og
forældre herunder bestyrelser, når vi kommunikerer og handler omkring de underliggende delmål.

5. Målsætning for Dagtilbud Midt-Vestbyen
Vores mål i Dagtilbud Midt-Vestbyen er at7:










7

Børnene i dagtilbud Midt-Vestbyen skal have et børnemiljø, som fremmer deres trivsel,
sundhed, udvikling og læring.
Vi vil give børnene omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd.
Vi vil fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer gennem levet hverdagsliv, leg,
oplevelser samt udviklingsstøttende aktiviteter.
Vi vil give børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.
VI vil give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
Vi vil bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende
fællesskaber.
Vi vil i samarbejde med forældrene sikre børnene en god overgang til skole ved at udvikle
og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.
Vi vil i samarbejde med forældrene og skole skabe en sammenhængende overgang til skole
og DUS.
Vi vil inddrage forældrene i et tæt samarbejde.

Formuleret med udgangspunkt i Lov om Dagtilbud
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6. Det organisatoriske værdigrundlag i Dagtilbud Midt-Vestbyen
6.1 Hvordan arbejdes der med værdier i Dagtilbud Midt-Vestbyen
Verden er kompleks, og der er mange forskellige måder at forstå verden på; der findes ikke kun én
men mange sandheder i forhold til hvilken handling, der den rigtige i den konkrete situation. Den
rigtige handlig knytter sig dermed til konteksten: Hvad der er den rigtige indsats for Poul på 5 år i
børnehaven Stjernen, er ikke nødvendigvis den rigtige indsats for Peter på 5 år i daginstitutionen
Thomas Boss.
For medarbejdere i en daginstitution er der handletvang. Det vil sige, at man i den aktuelle
situation skal kunne handle/træffe en beslutning. Dermed er ledelse distribueret. Værdierne
angiver retning og rammer inden for hvilken den enkelte medarbejder og leder træffer sin
beslutning. Værdigrundlaget udgør en del af stilladset for udviklingen af organisationen.
Værdier er altid på spil. Man skal kontinuerligt gå på opdagelse i hvilke værdier, der er på spil:
Personale i forhold til børn og forældre, medarbejdere i forhold til deres fag og faglighed,
medarbejdere i mellem samt ledelse og medarbejdere.
Værdier er ikke endestationer, som vi når eller ej. De er horisonter, som vi kan stræbe i mod.
Der arbejdes med værdierne som et udgangspunkt for debat mellem og feedback fra: Bestyrelser,
forældre, medarbejder og ledelse. Hensigten er at opdyrke en reflekterende og diskuterende
kultur, der gør organisationen i stand til at reagere på mere komplekse omgivelser.
Værdigrundlaget kan inddrages ved evalueringer blandt andet ved
medarbejderudviklingssamtaler, lederudviklingssamtaler, evaluering af pædagogikken, etc.

6.2 Organisatoriske og pædagogiske værdier
I Dagtilbud Midt-Vestbyen skelner vi mellem de organisatoriske værdier og de pædagogiske
værdier.
De organisatoriske værdier knytter sig til organisationen: Faglighed og professionalisme, drift og
økonomi, bygninger og fysiske rammer samt arbejdsmiljø.
Værdierne i det organisatoriske værdigrundlag knytter sig til den overordnede politiske ramme. I
Aalborg Kommune arbejdes der efter værdierne i Social Kapital: Tillid, retfærdighed og samarbejde
om kerneopgaven. At arbejde med social kapital har vist sig at give bedre faglige resultater og
styrke medarbejdernes trivsel samt reducering af sygefravær. I Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen arbejdes der efter værdierne: Professionalisme,
kompetenceudvikling, engagement og samarbejde/respekt.
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De pædagogiske værdier knytter sig til det pædagogiske arbejde med børnene og er en del af
institutionernes pædagogiske læreplan.
Værdierne omsættes til lokal praksis.

6.3 Det organisatoriske værdigrundlag i Dagtilbud Midt-Vestbyen

10



Faglighed: En høj grad af faglighed; en fælles forståelse af kerneopgaven; bevidst
reflekteret praksis; kontekstuelle løsninger; udforske ny viden og nye veje; kompetencer
vedligeholdes og udvikles



Professionalisme: Medarbejdere og ledere møder børn og forældre ligeværdigt; politiske
beslutninger oversættes og omsættes til lokal praksis; medarbejdere og ledere tolererer og
respekterer forskellighed og mangfoldighed



Samarbejde: Kommunikation om fælles mål og retning; koordinering af praksis; kendskab
til hinandens opgaver; en åben dialog; samarbejde i egen institution, på tværs i
dagtilbuddet og med relevante parter



Tillid: Den enkelte får ansvar; den enkelte påtager sig ansvar; forskellighed og
mangfoldighed værdsættes



Retfærdighed: At den enkelte oplever sig retfærdigt behandlet; synligt
beslutningsgrundlag; synlige beslutningsprocesser; anerkendelse; handlinger opleves som
meningsfulde; inddragelse; et højt informationsniveau



Bæredygtig udvikling: Fleksible kontekstuelle løsninger; helhedsorienteret tænkning og
løsninger; inddragelse af flere regnskaber: Det økonomiske, det arbejdsmiljømæssige og
det pædagogisk-udviklingsmæssige
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7. Udvikling af kerneopgaven i Dagtilbud Midt-Vestbyen 2014
7.1 Definition af kerneopgaven
Begrebet ”kerneopgave” refererer i Dagtilbud Midt-Vestbyen ikke til, hvad der er tid med børn og
tid uden børn, men kerneopgaven (kerneydelsen) skal forstås som de aktiviteter, der skaber
kvalitet for børnene i forhold til deres hverdag i Dagtilbud Midt-Vestbyen og i forhold til, hvad
børnene får med sig videre i livet.
I Dagtilbud Midt-Vestbyen definerer vi kerneopgaven gennem følgende begreber: Tilsyn,
tilknytning og stimuli8.






Tilsyn
Tilsyn med barnet omhandler det nære og konkrete tilsyn i institutionen som: Sikkerhed,
mad, drikke, bleskift, det rigtige tøj til den rigtige sammenhæng, søvn, mv.
Tilsyn med barnet omhandler dog også det overordnede tilsyn med barnets fysiske og
psykiske sundhed og trivsel
Tilknytning
Barnets tilknytning omhandler: Barnets relation til børn og voksne i institutionen; barnets
oplevelse af sig selv som en del af fællesskabet; barnets oplevelse af kulturel tilknytning
Stimuli
Stimuli omhandler barnets muligheder for udvikling, læring, socialisering og dannelse

7.2 Principper for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis
”Ved et princip forstår man en grundsætning for tænken eller handlen, som en person eller et
samfund eller en organisation bevidst følger.”
”Ved et princip forstås en grundsætning for en central del af organisationens virksomhed.”
Et princip rummer altså en forestilling om, i hvilken retning en institution eller en organisation skal
bevæge inden for et bestemt område.
Et princip bør formuleres, så det er rummeligt og giver plads til fortolkninger og valgmuligheder på
handleplanet9.
Vores vision i Dagtilbud Midt-Vestbyen er: Det skal være godt at være barn i Dagtilbud MidtVestbyen.
I vores organisatoriske værdigrundlag skriver vi, at vi vil kendetegnes ved en høj grad af faglighed
opnået gennem kommunikation om mål og retning, bevidst reflekteret praksis og en fælles
8
9

Inspireret af Kari Killéns definition af omsorg. Omsorgssvigt. 4. udgave. 2010
Fra introduktion til nye skolebestyrelser
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forståelse af kerneopgaven udmøntet i kontekstuelle løsninger. Principperne for tilrettelæggelse
af den pædagogiske praksis skal være med til at sikre, at vi når vores vision og omsætter værdier i
praksis.
Principper for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis
Inklusion
 Alle børn har ret til at høre til i et inkluderende fællesskab
 Alle børn skal have mulighed for at opleve sig som betydningsfulde for fællesskabet
 Barnets mulighed for meningsfuld deltagelse skal understøttes
 Pædagogikken skal afspejle børnegruppen
 Når vi i Dagtilbud Midt-Vestbyen fokuserer på børn i udsatte positioner, indebærer det
fokus på to former for udsathed: Den forudgående udsathed (det barnet har med sig; det
private) samt den aktuelle udsathed (de ekskluderende processer i institutionen)
 Der samarbejdes tværfagligt
Læring
 Læring retter sig mod barnets dannelse af identitet
 Barnets udvikling forstås som en helhed (kognitivt, sprogligt, motorisk, socialt og
følelsesmæssigt)
 Barnet anerkendes som en unik person med særlige forudsætninger og ressourcer
 Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer frem for mangler
 Læring sker gennem barnets aktive og sociale deltagelse
 Læringen tilrettelægges med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone
Organisering og tilrettelæggelse
 Læring foregår altid og alle steder: Læringen er indlejret i det levet hverdagsliv i
institutionen, i leg og i planlagte udviklingsstøttende aktiviteter
 Organisering og tilrettelæggelse skal understøtte værdier og mål
Læringsmiljø
Det psykiske læringsmiljø pædagogen og pædagogmedhjælperen stiller til rådighed skal
kendetegnes ved:
 En anerkendende grundholdning
 At pædagogen og pædagogmedhjælperen viser professionel kærlighed
 At børn og voksne er sammen om noget (fællesskabelse)
 At der arbejdes med differentieret læring
 Inddragelse af barnets perspektiv
 Positiv gruppeledelse

12
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Engagerede og engagerende pædagoger og pædagogmedhjælpere

Det fysiske læringsmiljø skal kendetegnes ved at give mulighed for og plads til:
 Fleksibilitet
 Leg
 Differentieret læring
 Mangfoldighed
 At læringsmiljøet understøtter det pædagogiske arbejde med de 6 læreplanstemaer:
Barnets alsidige personlige udvikling, social kompetence, sprog, krop og bevægelse, natur
og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier
Kendetegn ved praksis
Den pædagogiske praksis kan kendetegnes ved følgende forhold:10








10

Kompleksitet. Den pædagogiske praksis er kompleks med mange forhold i spil på et og
samme tidspunkt.
Dilemmaer. Det pædagogiske arbejde består af dilemmaer, som pædagoger og
pædagogmedhjælpere skal arbejde med. Et dilemma er en vanskelig situation, hvor der er
to eller flere valgmuligheder. Uanset hvad der vælges, er resultatet ikke det, man helst vil
have. Det er vigtigt at diskutere disse dilemmaer, og på den baggrund foretage aktive valg.
Dilemmaet flyttes derved fra det personlige til det fælles.
Det synlige og usynlige. Nogle elementer i den pædagogiske praksis er lige til at få øje på og
lader sig let forklare teoretisk. Dele af praksis kan være vanskeligt at ”få fat i”, fordi det der
sker i mennesket og blandt mennesker er usynligt for omverden og ubestemmeligt og
samtidig repræsenterer noget vigtigt. Pædagoger og pædagogmedhjælperen anvender her
både teori men også intuition og erfaring i den reflekterende praksis.
Variation og overraskelse. Pædagoger og pædagogmedhjælpere må konstant analysere
situationen og fange det vigtige og justere praksis herefter.
Øjeblikke. Øjeblikke der skaber fordybelse og forandringer for børn sker i relationer og
fordre deltagelse fra både børn og voksne. Udfordringen for pædagogen og
pædagogmedhjælperen er på en og samme gang at være nærværende i øjeblikket og
samtidigt være en del af en større sammenhæng og struktur.

Skrevet med inspiration fra ”Omsætning fra mål til plan”. Gladsaxe Kommune.
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7.3 Særlige indsatsområder i Dagtilbud Midt-Vestbyen i 2014
7.3.1 Indsatsområde: Inklusion
Reference: Dagtilbud for fremtiden – En overordnet udviklingsplan 0 – 5 års området
Definition
Inklusion er et begreb, der rummer mange forskellige aspekter. I vores sammenhæng
handler det om inklusion i dagtilbuddet i almindelighed, og om inklusion af børn med særlige
behov i særdeleshed. Alle børn har ret til en hverdag, hvor de oplever sig betydningsfulde.
Inklusion handler om at forebygge og minimere eksklusion. Gennem social deltagelse bidrager
vi til børns udvikling, læring og trivsel. Vi skal tilbyde fleksible og udviklingsorienterede miljøer,
og møde børn i respekt og med et resursesyn. 11
Formål
At alle børn så vidt muligt inkluderes uanset de vanskeligheder, de er i og uanset hvor forskellige
vilkår de har. Vi skal respektere alle, give støtte og opbakning – og skabe mulighed for en social
deltagelse, så børnene kan indgå i kammeratskaber og opleve, at de hører til og er
betydningsfulde.
I fleksible og motiverende miljøer skal vi sikre børn læring og dannelse, så deres kompetencer og
viden udvikles, og de får udnyttet deres resurser.12
Målet i 2014 i Dagtilbud Midt-Vestbyen er:

11
12



At udvikle begrebet inklusion som et begreb, der er integreret i pædagoger og
pædagogmedhjælperes faglighed. Inklusion er ikke kun en metode til at løse problemer for
børn i udsatte positioner



At institutionerne gennem undersøgelser og analyser tilpasser den pædagogiske praksis, så
den stemmer overens med definition af inklusion samt dagtilbuddets principper om
tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis herunder principper om inklusion



At forældre til enhver tid bruges som barnets primære resurse før, under og i overgange
mellem dagpleje, daginstitution og skole.



At inklusion bliver oplevet som en fælles opgave for hele institutionen (medarbejdere,
bestyrelse, forældre)

Den overordnede udviklingsplan 0 – 5 år i Aalborg Kommune. 2014 - 2016
Ibid
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7.3.2 Indsatsområde: Sundhed
Reference: Dagtilbud for fremtiden – En overordnet udviklingsplan 0 – 5 års området samt Mål og
Strategi 2014
Definition
Sundhedsbegrebet kan forstås på flere måder. I vores sammenhæng forstås sundhed positivt og
defineres bredt ud fra WHO´s definition ”Sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig
fysisk, psykisk og social velbefindende”. Sundhed handler også om at have kompetencer til at
agere i samfundet. For børn fra 0-5 år handler det om at styrke deres mestringsevne og give dem
handlekompetencer til at møde omverden og have en positiv sundhedsadfærd. Livsstilsfaktorer
som søvn og kost anses også som en vigtig del af børns sundhed13.
Formål
At børn i daginstitutionen og dagplejens hverdag oplever sundhed tænkt naturligt ind i den
pædagogiske struktur og i de pædagogiske rammer. Med en bred sundhedsopfattelse skabes
balance i børns liv, hvor barnets aktive krop, mentale robusthed og deltagelse i fællesskabet
understøttes og udfordres pædagogisk. Fysisk og kognitiv udvikling forbindes, da de er to sider af
samme sag14.
Målet i 2014 i Dagtilbud Midt-Vestbyen er:
 At sundhed tænkes ind i planlægningen af den pædagogiske praksis og indretningen af de
fysiske rammer inde som ude
 At børn får en positiv selvopfattelse og en tro på egne evner til at løse de udfordringer de
møder
 At det pædagogiske personale gør det muligt for alle børn at deltage i fælles fysiske
aktiviteter, og skaber rammer der modvirker at børn bliver fysisk inaktive
 Udvikle tiltag for og med børn hvor pædagoger og pædagogmedhjælpere som
rollemodeller er aktiv part
 At børn kan bevæge sig alderssvarende og dermed være en del af fællesskabet
 At imødegå uligheden i sundhed og arbejde mod større lighed i sundhed for alle børn

Definition og afgrænsning
Fysisk aktivitet omfatter al bevægelse, der øger energiomsætningen, dvs. både ustruktureret
aktiviteter og lege samt mere bevidst, målrettede og regelmæssige fysiske lege og aktiviteter.

13
14

Den overordnede udviklingsplan 0 – 5 år i Aalborg Kommune. 2014 - 2016
Ibid
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7.3.3 Indsatsområde: Læring
Reference: Dagtilbud for fremtiden – En overordnet udviklingsplan 0 – 5 års området
Definition:
Læring beskrives som en proces, hvor børn tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder gennem
de erkendelser, de gør sig - i familien, i dagpleje og daginstitution – og i deres leg. Læring sker på
alle tidspunkter og i alle situationer, og skal sigte mod at børn mestrer deltagelse i livet.
Børns sociale og faglige læring sker i fællesskaber, derfor er det i dagpleje og daginstitution en
professionel opgave, at sikre alle børn aktiv deltagelse15.
Formål
At vi støtter og motiverer børn i deres læring ud fra en viden om, at flest børn lærer bedst i
fællesskaber og sammen med deres venner – og at få børn har brug for specialfaglig viden for at
lære bedst.
Med fleksible, mangfoldige og inspirerende læringsmiljøer inde og ude tilrettelægges en
pædagogisk praksis hvor, alle børns læring kan udfolde sig kognitivt og kropsligt16.
Målet i 2014 i Dagtilbud Midt-Vestbyen er:

15
16



At børnene motiveres, bliver nysgerrige og får lyst til at lære i enhver sammenhæng



At fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer gennem deltagelse i hverdagslivet
i institutionen, leg, oplevelser samt udviklingsstøttende aktiviteter



At etablere inspirerende, mangfoldige og fleksible læringsmiljøer der understøtter
differentierede fællesskaber og sikrer social inklusion



At institutionerne gennem undersøgelser og analyser tilpasser den pædagogiske praksis, så
den stemmer overens med Dagtilbud Midt-Vestbyens principper om tilrettelæggelse af den
pædagogiske praksis herunder principperne om læring og læringsmiljøer

Den overordnede udviklingsplan 0 – 5 år i Aalborg Kommune. 2014 - 2016
Ibid
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7.3.4 Indsatsområde: Forældreinddragelse
Reference: Dagtilbud for fremtiden – En overordnet udviklingsplan 0 – 5 års området samt
Mål og Strategi 2014
Definition
Forældreinddragelse skal forstås sådan, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv i
dagtilbud og dagpleje.
Forældre skal inddrages i de vilkår, som drejer sig om deres børn og de børnefællesskaber, deres
børn indgår i.
Forældre besidder værdifulde resurser og vi ser dem som sådan for dagplejen og daginstitutionen
– og for andre børn og forældre17.
Formål
At forældre altid inddrages i deres børns læring, trivsel og deltagelse i fællesskabet.
Med et skærpet fokus skal vi styrke de resurser mange forældre besidder, så der opstår naturlige
interessefællesskaber, hvor deres resurser kan anvendes til gavn for andre familier og børn.18
Forældres oplevelse af, hvad der er god kvalitet
KREVI (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut) gennemførte i 2009 en undersøgelse af
hvad der skal være til stede for at forældrene synes, at deres barns børnehave har en god kvalitet.
Undersøgelsen viser at kvalitetspejlemærkerne fordeler sig på tre parametre: Kvalitet i relation til
børnene, til forældrene og til institutionen.
Kvalitet i relation til børnene:
- Både børn og forældre er trygge
- Der foregår læring af både psykiske, fysiske og sociale kompetencer
- Der er aktiviteter
- Der er stabilitet
Kvalitet i relation til forældrene:
- Der er kommunikation og dialog
Kvalitet i relation til institutionen
- Der er høj faglighed (pædagogerne vil noget med deres arbejde)
- Der er gode kollegiale forhold og en god leder

17
18

Den overordnede udviklingsplan 0 – 5 år i Aalborg Kommune. 2014 - 2016
Ibid
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Mål i forhold til forældreinddragelse i 2014 i Dagtilbud Midt-Vestbyen er:

18



At børnene kan mærke og profitere af et godt samarbejde mellem forældre og institution



At forældre og pædagoger/pædagogmedhjælpere mødes i et samarbejdende
interessefællesskab omkring barnets trivsel, udvikling og læring



At forældrebestyrelse og dagtilbudsbestyrelse inddrages som aktive medspillere i
udviklingen af de enkelte institutioner samt hele Dagtilbud Midt-Vestbyen



At vi opretter forældrenetværk, hvor formålet med netværkene er: Råd og vejledning;
igangsætte processer, der er med til at støtte og videreudvikle forældrerollen; danne
forældrenetværk og forældrefællesskaber. Hensigten er at et forældrenetværk på sigt skal
kunne stå alene og blive værdifuldt for de involverede. Målet er at forældrenetværk skal
styrke samarbejdet mellem forældre og institution, da personalet som gruppeledere får en
viden om og større forståelse for det, som optager forældrene.



At vi inddrager konklusioner fra undersøgelsen om forældres oplevelse af kvalitet fra KREVI
i vores tilrettelæggelse af forældresamarbejdet.

Dagtilbud Midt-Vestbyen. Perspektivplan 2014

7.3.5 Indsatsområde: Overgang fra børnehave til skole (børnehaveklasse/Dus)
Ifølge Dagtilbudsloven er dagtilbuddene forpligtet til i samarbejde med forældre og skole at skabe
en for barnet sammenhængende overgang til skole.
I Familie og Beskæftigelsesforvaltningen samt Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune er der i 2012
- 2014 særlig fokus på den inkluderende overgang fra børnehave til skole og Dus.


Udviklingsprojekt i samarbejde med Sønderbroskolen
I 2013 indgik 3 af institutionerne i Dagtilbud Midt-Vestbyen: Børnehaven Aagaarden,
daginstitutionen Thomas Boss og daginstitutionen Bornholmsgade samt daginstitutionen
Danalien fra Dagtilbud Seminariekvarteret i et projekt med Sønderbroskolen: Inklusion i
overgangen fra dagtilbud til skole
Projektet har fået tildelt 70.000kr. af den pulje Aalborg Byråd har afsat til inklusion i
overgangen fra dagtilbud til skole.
Formålet med projektet med Sønderbroskolen er:
- at kvalificere overgangsforløbet fra børnehave til skole i Sønderbro skoledistrikt herunder
at styrke inklusionsindsatsen
- at udvikle strategi og principper for håndtering af overgangsforløbet fra dagtilbud til
skole når dagtilbuddet afgiver børn til mange forskellige skoler og skoler modtager børn
uden for skoledistriktet.
Hele projektbeskrivelsen kan fås i de deltagende institutioner eller v. dagtilbudsleder



Viden og erfaringer fra projektet med Sønderbroskolen implementeres i hele Dagtilbud
Midt-Vestbyen
Målet er, at projektets erfaringer og viden skal danne baggrund for at vi i Dagtilbud MidtVestbyen kan:
- udarbejde principper for overgangen fra børnehave til skole
- kvalificerer overgangsaktiviteterne i børnehavegrupperne
- kvalificerer samarbejdet med Vesterkæret Skole
- udarbejde samtaleark til brug for overleveringssamtale ved overgangen
Foruden dagtilbudsbestyrelsen, MED – udvalget og ledelsesteamet inddrages
netværksgruppen for kommende skolebørn i processen.

19
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7.3.6 Indsatsområde: IT og digitalisering
jf. Mål og Strategi 2014
Indledning: IT og digitalisering i Dagtilbud Midt-Vestbyen
Alle børn skal have del i digitaliseringens læringsmuligheder, udtrykkes der i KL`s
skolestartsundersøgelse fra 201219: ”En mindre gruppe skolestartere har meget begrænsede
erfaringer med digitale medier, herunder med læringsprogrammer (Pixeline, apps med bogstaver
og tal, etc.). Der er risiko for, at forskellen på skolestarternes digitale kompetencer – og dermed
forskellen på størrelsen af deres vifte af læringsmuligheder - bliver endnu større. Her har skoler og
dagtilbud en stor opgave i at bruge it og digitale medier som et naturligt element i arbejdet med at
få børn til at trives, udvikle sig og lære. Det indbefatter også at tage en dialog med forældrene om,
hvordan de kan støtte barnets trivsel, udvikling og læring derhjemme, herunder fx bruge
læringsprogrammer.
Der er behov for, at folkeskolen og dagtilbuddene tager et tigerspring fremad – læringsmæssigt og digitalt”.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen arbejder på flere områder på en øget digitalisering af
dagtilbudsområdet. Det handler fx om digital kommunikation med forældre, forbedret
hjemmeside, nemmere administration samt muligheden for at anvende de digitale muligheder
aktivt i det pædagogiske arbejde. Forvaltningen etablerer en løsning, hvor forældre og institution
kan kommunikere via pc, smartphones og tablets, som fx kan registrere, når børnene kommer og
går, beskeder om ferie, sygdom, legeaftaler mv. Desuden etableres en bedre hjemmesideløsning,
hvor man både kan hente informationer og kommunikere med institutionerne.20
Der er endnu ikke en fastlagt tidsplan for hvornår i 2014 det nye IT system rulles ud i
institutionerne
Målet i 2014 i Dagtilbud Midt-Vestbyen






19
20

I Dagtilbud Midt-Vestbyen har vi i slutningen af 2013 besluttet, at der skal installeres
trådløst netværk og indkøbes IPads til alle institutioner.
Målet i Dagtilbud Midt-Vestbyen er, at IPads skal bruges i det pædagogiske arbejde på lige
fod med øvrige pædagogiske redskaber eksempelvis i forhold til børnenes sproglige
udvikling eller i forhold til at give børnene oplevelser og bidrage til børns skabende
kulturelle aktiviteter.
Målet er, at der i 2014 – 2015 udarbejder en fælles IT strategi, der beskriver mål,
principper og handleplaner for hvordan vi i Dagtilbud Midt-Vestbyen arbejder med IT og
digitale medier.
Målet i 2014 er, at der oprettes et fællesdrev i Dagtilbud Midt-Vestbyen, hvor viden og
erfaringer kan deles og samarbejdet kvalificeres.

http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_56110/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
Mål og Strategi 2014; side 15
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7.3.7 Indsatsområde: ”Det vi endnu ikke har opdaget”
Mål og Strategi 2014 i Familiebeskæftigelsesforvaltningen starter med følgende forord:
De store velfærdsområder er under et fortsat ressourcemæssigt pres. Det stiller krav til vores
fleksibilitet, faglighed og opfindsomhed, når det gælder udvikling og nye måder at gøre tingene på.
Som Dagtilbud må vi kontinuerligt have øje for ukendte horisonter. Vi er et Dagtilbud med mange
muligheder. Det udfordrer både vanetænkning, for-forståelser og hjemmeblindhed. En udfordring
alle skal tage på sig – både forældre, medarbejdere og ledere.
I Mål og Strategi 2014 er et af de fælles overordnede tværgående mål for hele Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen: Innovation.
Definition af innovation er: Aktiviteter som på grundlag af ny viden, udvikler nye muligheder, der
ved udnyttelsen genererer en merværdi.
Med det for øje vil ét af indsatsområderne i 2014 og fremadrettet i Dagtilbud Midt-Vestbyen være,
at vi afsøger og prøver.
Målet er, at vi i Dagtilbud Midt-Vestbyen opdyrker en eksperimenterende kultur med visionen for
øje, at det skal være godt at være barn i Dagtilbud Midt-Vestbyen.

21
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8.0 Pædagogiske læreplaner i Dagtilbud Midt-Vestbyen
Alle dagtilbud skal jf. dagtilbudsloven udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i
aldersgruppen 0 – 2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske
læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud21.
Formålet med den pædagogiske læreplan i Dagtilbud Midt-Vestbyen er at udvikle kvaliteten,
styrke fagligheden samt styrke samarbejdet omkring kerneopgaven.
I Dagtilbud Midt-Vestbyen har vi besluttet at den pædagogiske læreplan skal indeholde følgende:










Dagtilbuddets vision, målsætning(er), pædagogiske værdier, definition af kerneopgaven
samt principper for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis
Den overordnede ramme for arbejdet med de 6 læreplanstemaer samt beskrivelse af de 3
læringsrum
Beskrivelse af institutionens valg af pædagogiske metoder (didaktiske overvejelser,
systematik, mv.), dokumentation og evaluering
Beskrivelse af institutionens tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis i relation til:
Inklusion, læringsmiljøer, organisering og tilrettelæggelse, hverdagslivet i institutionen
(normer, kultur, dannelse), leg, pædagogiske aktiviteter (spontane og strukturerede),
sundhed og trivsel, sprog (sprogvurderinger, sprogstrategier, børn med flere sprog),
forældresamarbejde (information, ”den daglige smalltalk”, forældresamtaler,
forældremøder, bestyrelse), overgange.
Beskrivelse af hvordan institutionen arbejder med børn med behov for en særlig indsats
Læreplanstemaer 2014
Øvrige indsatsområder 2014
Årsberetning for læreplansperioden

Den pædagogiske læreplan knytter sig til Dagtilbuddets perspektivplan; den overordnede
udviklingsplan for 0 – 5 års området i Aalborg Kommune samt Familie og
Beskæftigelsesforvaltningens Mål og Strategi. Af hensyn til at der skal være sammenhæng i
indsatserne, har vi besluttet at den pædagogiske læreplan i Dagtilbud Midt-Vestbyen er
fungerende i perioden 1. marts til 1. marts.

21

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=158274
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9.0 Kompetenceudvikling i 2014
9.1 Retningslinjer for kompetenceudvikling i Dagtilbud Midt-Vestbyen
Af Dagtilbud Midt-Vestbyens organisatoriske værdigrundlag fremgår det, at den pædagogiske
praksis i Dagtilbud Midt-Vestbyen skal være kendetegnet ved en høj grad af faglighed, bevidst
reflekteret praksis og afsøgning af ny viden og afprøvning af nye veje gennem
kompetenceudvikling.
Retningslinjerne i Dagtilbud Midt-Vestbyen er i øvrigt omfattet af Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag om kompetenceudvikling: ” Kompetence er summen
af den enkelte medarbejders personlige, faglige og sociale færdigheder og viden, som bringes i
handling på arbejdspladsen i hverdagen.
Der indgår derfor flere elementer og faktorer i indsatsen for at vedligeholde og udvikle
medarbejdernes kompetencer. En af de grundlæggende forudsætninger for at kunne udvikle sine
kompetencer er viljen til forandringer”22.
Retningslinjer for kompetenceudvikling i Dagtilbud Midt-Vestbyen
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Kompetenceudvikling i Dagtilbud Midt-Vestbyen handler om at udvikle den enkelte
medarbejders og personalegruppens kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres
nu og i fremtiden.
Kompetenceudviklingen skal understøtte den enkelte medarbejders og personalegruppens
evne til at omsætte viden, færdigheder og holdninger til hensigtsmæssige handlinger i
arbejdet
Den enkelte medarbejders kompetenceudvikling skal indgå i en samlet plan for
institutionens / Dagtilbud Midt-Vestbyens kompetenceudvikling
Den samlede plan for kompetenceudvikling forankres i institutionens og/eller Dagtilbuds
Midt-Vestbyens udvikling jf. perspektivplan og pædagogiske læreplaner
Den samlede plan for kompetenceudvikling drøftes som minimum i ledelsesteamet og i
MED - udvalget
Kompetenceudvikling omhandler efteruddannelse, kurser, temadage og ”læring på jobbet”
”Læring på jobbet” kan fx være samarbejde med kollega i anden institution,
sidemandsoplæring, nye arbejdsopgaver, supervision, møder, fælles refleksion, deltagelse i
projekter, skriftligt materiale, selvstudier, feedback fra brugere, mv.
Behov for kompetenceudvikling fremkommer, når behovet for kompetencer synliggøres i
den enkelte institution eller i det enkelte team /gruppe i forhold til konkrete opgaver.
(”Hvilke kompetencer har jeg /vi brug for, for at løse den konkrete opgave? Og er
kompetencerne tilstede?”)

Værdigrundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
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Den enkelte medarbejdes kompetenceudvikling drøftes på MUS
(Medarbejderudviklingssamtaler)
Kompetenceudviklingen skal times så den opleves tidsmæssig relevant
Et kompetenceudviklingsforløb omhandler forberedelse, gennemførelse, omsætning i
daglig praksis og evaluering af effekten

9.2 Kompetenceudvikling i 2014
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Netværksgrupper på tværs i dagtilbuddet.
I 2014 starter følgende netværksgrupper i Dagtilbud Midt-Vestbyen op: Krop og bevægelse
(sundhedsmedarbejdere); ergonomi (løfteinstruktører); sprog (sprogpædagoger);
kommende skolebørn og kost (medarbejdere i vores køkkener). Formålet er kvalificering af
praksis i institutionerne.
Kompetenceudvikling i forhold til brug af IT som pædagogisk redskab.
Som skrevet i afsnit 7.3.6 It og digitalisering har vi I Dagtilbud Midt-Vestbyen besluttet at
indkøbe IPads til alle institutioner. Børnene bliver ikke nødvendigvis klogere eller får
udviklet digitale kompetencer ved indkøbet i sig selv. De bliver kun klogere og erhverver
sig nye kompetencer ved at pædagoger og pædagogmedhjælpere er åbne og nysgerrige,
samt selv får kendskab til de nye muligheder. Det vil derfor være nødvendigt med
kompetenceudvikling.
Kompetenceudviklingen vil omfatte undervisning evt. ved Udviklingsafsnittet (Sprog og
Integration) eller UCN, men kompetenceudviklingen vil også omfatte sidemandsoplæring
og videndeling samt erfaringsudveksling blandt kollegaer på tværs i Dagtilbuddet.
”Læring på jobbet”
Både i det tidligere Dagtilbud Sønderbro og det tidligere Dagtilbud Vestbyen er der
gennemført kompetenceudvikling i forhold til inklusion og læring og læringsmiljøer v.
ekstern undervisning.
Herudover har de fleste medarbejdere arbejdet med i projektet ”Kroppen på Toppen”
også v. ekstern undervisning.
I 2014 er målet, at vi i Dagtilbud Midt-Vestbyen kvalificere praksis gennem ”læring på
jobbet”: Reflekteret læring i arbejdsfællesskaber med kerneopgaven i centrum; omsætte
teori til praksis; videndeling på tværs i Dagtilbuddet; mv.
Diplom
I 2014 er der på nuværende 3 pædagoger, der er tilmeldt 3 moduler hver på pædagogisk
diplom på UCN. Herudover afslutter en pædagogisk leder diplom i ledelse og
dagtilbudsleder gennemfører et modul i ”ledelse af ledere” på UCN tilrettelagt for
dagtilbudsledere i Aalborg Kommune.
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PAU
Dagtilbud Midt-Vestbyen har èn pædagogmedhjælper, der i 2013/2014 gennemfører en
pædagogiskassistent uddannelse.
Forældrenetværk
Uddannelse af en pædagogisk koordinator og en pædagogisk leder i afholdelse af
forældrenetvæk (på begyndt efteråret 2013).
Afslutning af Ekologika for medarbejdere i vores køkkener.
Fælles personalemøde d. 29. januar. Kickstart af det nye spor i udviklingsplanen:
”Sundhed”. V. Anette Toft.
Temadag om præmature børn m. deltagelse af en pædagogisk leder og 3 medarbejdere fra
hvert Dagtilbud i Aalborg Kommune.
Diverse temadage: For medlemmer i MED – udvalget; for arbejdsmiljøgruppe; for
medarbejdere der arbejder med de enkelt integrerede børn i vuggestuen Kometen og
andre temadage rettet mod et specifikt indhold.
Endelig er målet at der iværksættes kompetenceudvikling som opfølgning på de MU samtaler, der afholdes i løbet af foråret i alle institutioner.

Vuggestuen Kastanjen
Børne- og Familieafdelingen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Aalborg Kommune deltager i
forskningsprojektet Barnet i Centrum i samarbejde med Aarhus Universitet, København. Der
deltager 18 kommuner i forskningsprojektet fordelt i 3 regioner. Aalborg Kommune, Børne- og
Familieafdelingen deltager med 15 medarbejdere/ledere fra dagtilbud for børn i alderen 0-2 år.
Projektet er planlagt som et 2-årigt forløb, med start ultimo februar 2013 og planlægges afsluttet
ved afholdelse af en konference i tidligt forår 2015. Formålet er at belyse dagtilbuddenes
betydning for barnets fortsatte udvikling, på baggrund af nyere teoridannelser og nyere empiriske
undersøgelser, og udvikle og afprøve nye praksisformer, der kan skabe bedre mulighed for alle
børn i dagtilbuddene. Tanken er at ved at forene et stort antal erfaringer og den nyeste viden, vil
forskere og praktikere sammen kunne udvikle praksis.
Vuggestuen Kastanjen deltager i projektet i temadelen ”Planlægning og ledelse”. I Dagtilbud MidtVestbyen har vi forventning om at vuggestuens nye viden og erfaring skal udbredes i hele
Dagtilbuddet.
Daginstitutionen Kometen
Daginstitutionen Kometen skal i 2014 deltage i et naturprojekt der iværksættes af konsulenter i
Udviklingsafsnittet med støtte af midler fra Friluftsrådet. Formålet med projektet er at kvalificere
aktiviteter i uderummet, hvad enten det er på legepladsen eller bruge mulighederne i ens lokale
område. Der deltager én institution fra hvert Dagtilbud i Aalborg Kommune.
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10. Arbejdsmiljø
10.1 Det gode arbejdsmiljø i Dagtilbud Midt-Vestbyen
I Dagtilbud Midt-Vestbyen har vi udarbejdet en skrivelse der beskriver: Retning, rammer, ansvar
og opgavevaretagelse for arbejdsmiljøindsatsen og arbejdsmiljøgruppen i Dagtilbud MidtVestbyen.
Målet for arbejdsmiljøet i Dagtilbud Midt-Vestbyen knytter sig til Aalborg Kommunes
arbejdsmiljøledelsessystem:
I Aalborg Kommune skal
 Den fysiske og psykiske sundhed være i højsædet
 Hensynet til et godt arbejdsmiljø indgå som en naturlig integreret del af
opgavevaretagelsen, og
 Alle medarbejdere opleve, at der tages hånd om deres arbejdsmiljø og der sker løbende
forbedringer af arbejdsmiljøet
Strategiske fokusområder
Aalborg kommune arbejder for visionen ved,
1. at skabe attraktive og velfungerende arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø og
høj social kapital
2. at skabe en velfungerende MED-organisation, som kan varetage MED-opgaverne
kompetent
3. at øge kvaliteten i arbejdet ved løbende udvikling af arbejdsmiljøet

Forudsætninger for et godt psykisk arbejdsmiljø (de 6 guldkorn):
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Mening i arbejdet (sammenhæng og formål)
Høj indflydelse på eget arbejde og arbejdsbetingelser
Forudsigelighed og relevant information
Social støtte fra ledelsen og kolleger
Retfærdig belønning (anerkendelse, karriere, løn)
Passende krav (arbejdspres og arbejdsmængde)
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10.2 Indsatsområder 2014
10.2.1 Opfølgning på Klimamåling 2013
I efteråret 2013 blev der gennemført en Klimamåling på alle institutioner i Aalborg Kommune.
Klimamålingen tager temperaturen på medarbejdernes oplevelse af deres trivsel, det psykiske
arbejdsmiljø samt en ledervurdering. Resultaterne skal tolkes og vurderes og bruges til udvikling
og læring. Resultaterne skal bruges i en dialog mellem ledere og medarbejdere og skal føre til at
der udarbejdes en handlingsplan for institutionens videre arbejde.
Vi har modtaget resultater for både den enkelte institution og for hele Dagtilbuddet. Resultaterne
er overordnet set gode for Dagtilbud Midt-Vestbyen. Sammenlignet med resultaterne i hele
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ligger vores resultater som gennemsnittet eller lidt over.
De samlede resultater for Dagtilbuddet er drøftet i MED – udvalget samt i ledelsesteamet.
Grundet betænkelige svar i forhold til spørgsmål, der angår vold og trusler (fra borgere), er det
besluttet, at vi i hele Dagtilbuddet i den kommende periode skal sætte særlig fokus på: Vold og
trusler.
Arbejdet med ”Vold og trusler” skal omfatte: Fælles drøftelser af hvad vold og trusler er; viden om
hvornår det opstår, forholdet mellem det personlige og det fælles ansvar og der skal udarbejdes
retningslinjer for, hvordan vi håndterer ”vold og trusler” i Dagtilbud Midt-Vestbyen.
Herudover indstiller MED – udvalget, at der sættes fokus på ”tid”, hvor der skal fokuseres på
samarbejde om kerneopgaven, organisering og struktur i institutionerne. Endvidere skal der
undersøges på forskelle i resultaterne mellem institutionerne, hvor nogle institutioner score
relativt godt i forhold til spørgsmålet om tid (også i forhold til de gennemsnitlige resultater i
forvaltningen). De gode erfaringer skal deles i Dagtilbuddet.
Endelig indstiller MED – udvalget, at spørgsmålet om ”trivsel” indgår i alle kommende MU –
samtaler ved at undersøge: Hvilke forhold, der betyder noget for medarbejdernes trivsel. Er der
sammenhæng mellem trivselsforanstaltninger og forebyggelse af stress?

10.2.2 Sygefravær
I Dagtilbud Midt-Vestbyen har vi ikke (kun) fokus på om sygefraværet er for højt eller for lavt, men
vi har fokus på forhold som: Årsagen til sygefravær; er det de samme medarbejdere der ofte er
syge; hvad kan sygefraværet været et udtryk for (uanset om det er højt eller lavt); er der et
mønster i sygefraværet; osv.
Desværre har vi i 2013 oplevet 5 medarbejdere, der har været sygemeldt på grund af
arbejdsrelateret stress.
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Disse sygemeldinger må afstedkomme at vi i 2014 og fremadrettet sætter særlig fokus på
arbejdsrelateret stress.
Indsatsen vil starte i ledelsesteamet hvor vi vil sætte fokus på sammenhænge mellem stress og
ledelsesmæssige styreformer. Resten af organisationen Dagtilbud Midt-Vestbyen herunder
arbejdsmiljøgruppe og LMU vil efterfølgende blive inddraget i processen.

10.2.3 Fysisk arbejdsmiljø
Alle institutioner har med udgangen af 2013 iværksat en undersøgelse af det fysiske arbejdsmiljø i
institutionerne, der skal indskrives i institutionernes APV handleplaner.

10.2.4 En organisation i balance
I Dagtilbud Midt-Vestbyen ønsker vi at have flere former for ”kapital på kontoen”:





Økonomisk kapital; penge og diverse former for materielle standarder
Kulturel kapital; professionalisme, høj faglighed og kompetenceudvikling
Social kapital; at lykkes sammen med andre og i kraft af andre
Symbolsk kapital; et godt omdømme

Der opbygges social kapital i en organisation, når der arbejdes med værdierne tillid, retfærdighed
og samarbejde om kerneopgaven
Der skal være balance imellem de forskellige kapitalformer for at organisationen er i balance.23
Målet er en organisation i balance.

At lykkes sammen med
andre
og i kraft af andre

23

Med inspiration i teori om kapitalformer af Pierre Bourdieu, fransk sociolog (1930-2002)(Karen-Bodil)
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11. Ledelse
Den politiske ramme
Af Familie og Beskæftigelsesforvaltningens Mål og Strategi 2014 fremgår det at: ”Ledelse handler
om at kunne skabe resultater gennem andre. Det hører med til opgaven som leder, at man
udmelder synlige mål og rammer for den enkeltes indsats kombineret med en systematisk og
anerkendende opfølgning. Lederne skal være i stand til at håndtere ledelsesopgaven sådan, at
høje resultater og forandringer forenes med trivsel på arbejdspladsen. Dette stiller meget høje
krav til lederne, hvorfor forvaltningen prioriterer systematisk lederudvikling højt”.

11.1 Indsatsområder 2014
I 2014 og vil vi sætte fokus på følgende indsatsområder i forhold til ledelse:

11.1.1 Indsatsområde: At lykkes som leder
I Dagtilbud Midt-Vestbyen igangsatte vi i 2013 en proces i forhold til ”At lykkes som leder”. I
processen har vi fokuseret på: Pædagogfaglig ledelse - ledelse af pædagogiske institutioner samt
Leadership Pipeline i den offentlige sektor. I 2013 er der endvidere gennemført en Klimamåling,
der omhandler medarbejdernes oplevelse af deres trivsel på arbejdet, det psykiske arbejdsmiljø og
en ledervurdering af nærmeste leder.



I 2014 skal den enkelte leder på baggrund af drøftelser med medarbejderne arbejde med
resultaterne i ledervurderingen.
I ledelsesteamet vil vi sammen drøfte resultater og fremtidige indsatser. I drøftelserne vil vi
fortsat inddrage teori om Leadership Pipeline.

11.1.2 Indsatsområde: Ledelse
Som tidligere skrevet har vi i Dagtilbud Midt-Vestbyen i 2013 desværre oplevet 5 medarbejdere,
der har været sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress, og som ledere har vi konstant øje på
om der er ”flere på vej”.
I ledelsestemaet i Dagtilbud Midt-Vestbyen er vores forståelse, at arbejdsrelateret stress ikke
handler om den enkelte sygemeldte medarbejder, men om relationen mellem den sygemeldte og
den måde arbejdslivet i dag er indrettet på: Løsningen af opgaven er uddelegeret til den enkelte
medarbejder og medarbejderteam samtidig med øget kompleksitet, høje krav til opgave
løsningen, hastige forandringer og knappe ressourcer.
I PHD afhandlingen ”Stress, nye ledelsesformer og intervention – grænseløst arbejde i den
offentlige organisation” af Susan Wright, professor i pædagogiske antropologi, mfl. undersøges
forholdet mellem stress og de nye ledelsesformer samt den måde intervention foregår på.
Nedenstående er citat fra resumeet af afhandlingen:
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”I de senere år er der kommet nye præmisser for organiseringen af arbejdet i den offentlige
sektor, og der er blevet indført nye styringsformer. Arbejdet bliver omorganiseret, ansatte
motiveres af performance-indikatorer, opgaverne løses i projekt-baseret teamarbejde, og idealet er
en åben og løs organisering af arbejdet frem for klare stillingsbeskrivelser. Arbejdet ses ikke
længere som et instrument til at understøtte de øvrige livsaktiviteter; jobbet opfattes nu som middel
til at udvikle og skabe sig selv. Ledelse iscenesættes i en kombination af omsorg og
kontrol og efterstræber fleksibilitet, som sidestilles med frisættelse af medarbejderne, så de kan lede
sig selv. Medarbejderne bliver udsat for årlige evalueringer og tilbudt forskellige former
for personlig coaching og terapi som nye former for intervention, der skal opmuntre dem til at finde
hidtil ukendte ressourcer og udvikle deres personlighed. Et centralt spørgsmål for
projektet er: hvorfor kendetegnes en sådan for mange udviklende og tilfredsstillende arbejdsform i
stigende grad af stress?”
Målet i 2014 og 2015 er at vi som ledelsesteam vil:
 Opsøge ny viden og indsigt i forhold til stress og nye ledelsesformer herunder undersøge
forholdet mellem individ, fællesskab, strukturer, organisering, mv.
 Undersøge, analysere, videndele og erfaringsudveksle resultater fra Klimamålingen på
baggrund af den nye teori og indsigt
 Omsætte ny viden i nye ledelsesaktiviteter, strategier, strukturer og organisering

11.1.3 Øvrige indsatsområder
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Kvalificering af ledelse gennem fælles videndeling og erfaringsudveksling i ledelsesteamet i
forhold til: Pædagogiske metoder, evaluering og opfølgning, forældresamtaler, anvendelse
af Håndbogen på Tværs herunder brug af Ressource og Bekymringsmodellen samt
udfærdigelse af underretninger. Jf. opfølgning på pædagogiske tilsyn.
I Egholm Færgevej og Bornholmsgade er der ansatte koordinatorer. I 2014 vil vi sætte
fokus på og udvikle koordinatorernes roller og opgaver. Et mål vi ikke nåede at gennemføre
i 2013.
I samarbejde med de øvrige Dagtilbud i område Centrum/Sydvest vil vi sætte fokus på
kvalificering af samt kommunikation og flow mellem de tre lederniveauer (pædagogiske
ledere, dagtilbudsledere og områdeleder) ligesom der skal sættes fokus på at udvikle nye
ledere (jf. Leadership Pipeline).
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12. Drift og fysiske rammer
12.1 Principper for økonomistyring af Drift i Dagtilbud Midt-Vestbyen
Af rammebeskrivelse for dagtilbud i Aalborg Kommune fremgår det at:




Budgettet for dagtilbuddet er et samlet budget, hvad angår både løn og drift24
Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for og tilsyn med dagtilbuddets budget og
regnskab
Dagtilbudsbestyrelsen inddrages i drøftelser i anvendelse af driftsbudgettet

Af det organisatoriske værdigrundlag for Dagtilbud Midt-Vestbyen fremgår det, at vi i Dagtilbud
Midt-Vestbyen arbejder på en bæredygtig udvikling såvel fagligt, økonomisk som
arbejdsmiljømæssig. Vi vil gerne kendes for en høj grad af faglighed, og fagligheden skal forankres
i fleksible og kontekstuelle løsninger. Beslutninger skal være synlige og opleves som retfærdige og
meningsfulde.
I Dagtilbud Midt-Vestbyen har vi med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet følgende principper
for økonomistyring af driftsbudgettet.













24

Prioriteringer af økonomien skal afspejle Dagtilbud Midt-Vestbyens vision, værdier
(herunder det organisatoriske værdigrundlag), mål, øvrige principper for og opgaver i
Dagtilbuddets virke jf. Dagtilbud Midt-Vestbyens perspektivplan samt institutionernes
pædagogiske læreplaner
Prioriteringer af økonomien skal afspejle ”sikker drift”
Beskæftigelses- og kostbudgettet bliver fordelt mellem institutionerne og fælleskassen i
Dagtilbuddet efter en aftalt fordelingsnøgle forventet gældende for et budgetår ad gangen
I den aftalte fordelingsnøgle for drift tages der hensyn til øvrige forventede større udgifter,
fælles arrangementer samt fælles indkøb i det aktuelle budgetår såvel som i
overslagsårene
Hvert kvartal vurderes på baggrund af det aktuelle regnskab, hvorvidt fordelingsnøglen er
bæredygtig. I vurderingen tages der højde for både forholdene i den konkrete institution
såvel som i Dagtilbuddet
Afsatte midler til kurser og efter- og videreuddannelse anvendes til formålet
Der sættes fokus på ressourceforbruget af forbrugsafgifter
Der arbejdes hen mod en ensartet standard i forhold til det fysiske arbejdsmiljø samt
vedligeholdelse i dagtilbuddets institutioner og legepladser
Dagtilbudsbestyrelsen, MED – udvalget og teamledelsen informeres om og inddrages i
drøftelse af et overført mer- eller mindreforbrug

Jf. rammebeskrivelse for Dagtilbud I Aalborg Kommune
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12.2 Indsatsområder i 2014
12.2.1 Indsatsområde: Fysiske rammer og inventar
Følgende indsatsområder er de områder der er kendte ved årets start. Herudover vil der
naturligvis løbende kunne være behov for renovering og indkøb.
Kometen: Kometen bliver i starten af 2014 malet. Endvidere skal der indkøbes inventar, således vi
overholder de arbejdsmiljømæssige krav i forhold til ergonomi. På legepladsen skal den store
bakke fjernes af hensyn til at flere medarbejdere har pådraget sig arbejdsskader (faldet på
bakken). Endvidere er en del af legeredskaberne slidte i sær i børnehavebørnenes område af
legepladsen.
Stjernen: Der er støjproblemer på grund af dårlig akustik, som Byggeteam søges inddraget i at
løse. Den lille legeplads i Stjernen trænger til en opgradering, så arealet udnyttes bedre i forhold til
børnehavens mål.
Bornholmsgade: Indkøb af nye barnevogne samt indkøb af sandkasse til den ene
vuggestuegruppe.
Skydebanvej: I slutningen af 2013 og i begyndelsen af 2014 er der blevet / ved at blive etableret
døre mellem grupperummene 2 og 2. I samme forbindelse er der blevet malet i grupperummene.
Projektet finansieres af os selv men med tilskud fra byggeteam i FamilieBeskæftigelsesforvaltningen.
Thomas Boss: Ansøgning v. byggeteam om udskiftning af loftspladser i børnehavegruppen som
udbedring af problemer med lyd og genklang samt reparation af gulve i vuggestuegruppen.
Aagaarden: Akustikproblemer i kælder som kan løses v. at opsætte de plader, der forventes
udskiftet i Thomas Boss, men som med fordel kan anvendes i Aagaarden; ansøgning via
Byggeteam.
Kastanjen: Ansøgning v. Byggeteam af reparation af gulve.
Generelt:
- I løbet af 2014 skal der installeres touchskærme som ”komme – og gå” system i alle institutioner.
Vi skal selv stå for udgifter i forbindelse med etableringen.
- Indkøb af IPads og projektere til pædagogisk formål samt opsætning af trådløsnetværk
- Forbedringer af de fysiske rammer i forhold til anbefalinger i Energirapporter
- De fleste legepladsredskaber i hele Dagtilbuddet trænger til maling
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12.2.3 Indsatsområde: Energiledelse
Aalborg Kommune har via strategier for bæredygtighed og klima, samt klimakommuneaftalen med
DN forpligtet sig til at reducere el -, vand- og varmeforbruget og dermed CO2 udledningen fra
egne bygninger med 2 % om året i perioden 2009-2020.
Reduktionen på 2 % kan nås via forandringer indenfor både teknik og adfærd.
Dagtilbud Midt-Vestbyen deltager som ét af to Dagtilbud, der er med i pilotprojekt, hvor der
undersøges og afklares hvordan energibesparende foranstaltninger kan gennemføres og
energiledelse kan indføres i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens institutioner. Generelt er
udfordringen ved implementeringen af energibesparende foranstaltninger og energiledelse i FB de
mange små institutioner
Vi har været i gang i et år v. deltagelse i projektmøder. I 2014 skal projektet bredes ud til alle
medarbejdere.
Succeskriterier og målemetode i projektet er jf. projektets kommissorium:
Succeskriterier der knytter sig til projektets formål er som følger:








2 % besparelse om året på el, vand og varme.
Indrapportering af energidata i Energykey er så stabil, at det kan bruges til at synliggøre de
ønskede energibesparelser.
Energykey er retvisende for det reelle forbrug i institutionerne og anvendes som et
styringsredskab til at opdage/finde og reducere utilsigtet forbrug og fejl på anlæg, samt
besparelser ved teknisk og adfærdsmæssig forandring.
Energibesparende foranstaltninger, energiledelse og almindelig vedligeholdelse
koordineres, således de understøtter hinanden både i forhold til økonomi og
gennemførelse.
Der er ved energibesparende foranstaltninger, udover nedsat energiforbrug, opnået
forbedringer på eksisterende bygningers indeklima og vedligeholdelsesstand.

Ved at:




Ledere og medarbejdere har fokus på energibesparende adfærd
Sætte fokus på bæredygtighed generelt i forhold til: Økologi i vores køkkener (30 % i 2015;
60 % i 2020), naturprojekter (evt. grønt flag) samt fokus på det fjerde spor ”Sundhed”
Forbedringer af de fysiske rammer i forhold til anbefalinger i Energirapporter
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12.2.3 Principper for fælles åbning / sampasning i Dagtilbud Midt-Vestbyen
I Aalborg Kommune gælder følgende principper for lukkedage i institutionerne:



I Aalborg Kommune har vi 1 lukkedag i løbet af året
Alle andre dage henvises der altid til alternativ pasning /sampasning, hvis enkelte
daginstitutioner er lukket. Der må kun holdes lukket i daginstitutioner, hvis det efter
forespørgsel hos forældrene har vist, sig at 45 % eller færre af børnene har brug for pasning
den konkrete dag. i Aalborg Kommune skønnes niveauet for henvisning til alternativ
pasning at være 5 – 15 dage om året fordelt således:
- 1 - 2 uger i sommerferien (5-10 dage)
- Dagen efter Kristi Himmelfartsdag (1 dag)
- Dagene mellem jul og nytår (op til 4 dage)

I de tidligere Dagtilbud Vestbyen og Dagtilbud Sønderbro, har der været udarbejdet principper for
fælles åbning /sampasning i Dagtilbuddene. Disse principper har været fungerende i 2013.
Målet i 2014 er at udarbejde fælles principper for Dagtilbud Midt-Vestbyen.
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13. Øvrige områder
13.1 Fremme mangfoldigheden ved at øge andelen af mandlige pædagoger i
områdets institutioner
Fælles projekt i område Centrum/Sydvest. Styregruppe i projektet nedsat af Område MED
Baggrund
I Aalborg Kommunes Kønsligestillingspolitik er der sat særligt fokus på ’Ligestilling i børnehøjde’ og
på ’Rekruttering’. Baggrunden for begge fokusområder er, at mangfoldighed er godt og at
kommunens borgere – børn såvel som voksne – skal møde en mangfoldig medarbejderskare i
mødet med kommunen
Mål
Flere mandlige pædagoger i institutionerne via projekt: ”En mand for enhver pris” i område
Centrum/Sydvest
Aalborg Kommune ønsker derfor at sætte fokus på fastholdelse og rekruttering af mandlige
pædagoger.
Projektet opdeles i tre perioder:
 Undersøgelse
 Workshops og formidling af resultater
 Fyrtårnsinstitution, øvrige aktiviteter og formidling
Undersøgelse
Der laves undersøgelse af, hvilke faktorer der er medvirkende til at mænd vælger at søge job i en
dagsinstitution, og hvad det er der gør, at de bliver der. Der vil blive lavet fokusgruppeinterviews
med samtlige mandlige pædagoger i Aalborg Kommune samt enkeltinterview med udvalgte
mandlige medarbejdere.
Der vil i starten af 2014 blive ansat en projektleder eller frikøbt en medarbejder med erfaring med
undersøgelsesdesign og kvalitative interviews. Projektlederen vil løbende få sparring af
kønsforskningscenter EDGE, AAU. Undersøgelsen forventes færdiggjort i juni 2014, hvorefter der
laves en rapport over undersøgelsens resultater.
Workshops og formidling af resultater
Fra august 2014 vil der på baggrund af undersøgelsens resultater blive gennemført en række
workshops for ledere i område Centrum/Sydvest. På workshop skal der arbejdes med værdier og
kultur via dialog- og værdi spil. Workshops vil være faciliteret af eksterne konsulenter. Lederne
tager erfaringer med til egen institution og arbejder med kulturen på institutionen.
Undersøgelsesresultaterne vil desuden blive drøftet i MED-systemet, både centralt og lokalt.
35

