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FREMTIDENS DAGTILBUD 

• Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud – baggrund, formål, 

indhold og ambitionsniveau 

• Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud  

• Hvad kan I forvente at få ud af at deltage? 

• Hvad forventes I at bidrage med, hvis I deltager? 

• Den videre proces … 

• Tid til spørgsmål (og sandwich)! 

DAGSORDEN 
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FREMTIDENS DAGTILBUD 

• Partnerskab mellem Rambøll, Aarhus Universitet, Syddansk 

Universitet, UC Nord og Danmarks Evalueringsinstitut 

• Samarbejde med ca. 20 kommuner og ca. 240 dagtilbud 

(inkl. dagplejegrupper) 

• Finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, 

forankret i Socialstyrelsen  

• Udvikles frem til næste sommer. Gennemføres fra 

august 2014 – juni 2016. Analyseres frem til 

sommeren 2017.  
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At understøtte børns læring og 

udvikling gennem en målrettet og 

systematisk pædagogisk didaktik 

og et systematisk forældre-

samarbejde, hvor ledelsen er 

drivkraft  

 

Målrettet og videnbaseret praksis 

 Pædagogisk didaktik 

 Forældreinvolvering  

Kompetenceudvikling 

 Ledelse  

 It og digitale læreprocesser 

FORMÅL OG FOKUS I FREMTIDENS 
DAGTILBUD 
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Udviklingsprogrammet tilrettelægges, så interventionsmodellen … 

• bygger på aktuelt bedste viden 

• hænger sammen med eksisterende udviklingsinitiativer 

Studiet tilrettelægges, så … 

• der skabes sikker og generaliserbar viden, herunder at der tages højde 

for interventionens kompleksitet  

• det er praktisk implementerbart, herunder at der tages højde for den 

løbende udskiftning i personale- og børnegrupperne 

 

UDGANGSPUNKTET 
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Fire pejlemærker: 

• En reflekteret og tilrettelagt 

pædagogisk praksis med fokus på 

læring og inklusion 

• Målrettet forældresamarbejde 

• En stærk evalueringskultur med 

fokus på kvalitetsudvikling 

• Professionelt og tydeligt 

lederskab på alle niveauer 

TASK FORCEN FOR FREMTIDENS DAGTILBUD 
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• I hvilket omfang har de forskellige elementer i interventionen styrket 

trivsel og læring hos alle børn i de medvirkende dagtilbud?  

• I hvilket omfang har de forskellige elementer i interventionen mindsket 

betydningen af social arv i forhold til børnenes trivsel og læring?  

• I hvilket omfang har de forskellige elementer i interventionen styrket 

en systematisk og reflekteret pædagogisk didaktik og et målrettet og 

involverende forældresamarbejde (praksisændring hos pædagogerne)? 

DE PRIMÆRE FORSKNINGSSPØRGSMÅL 

Forældre-
involvering 
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HVERDAGEN FOR DELTAGERNE I 
FREMTIDENS DAGTILBUD 
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FREMTIDENS DAGTILBUD 

• Fire halvårlige eksperimentperioder 

• Et afprøvningsforløb og effektstudie med gradvis implementering 

• Ingen dagtilbud er kontrolgruppe i hele perioden, men kun et halvt år 

• Alle dagtilbud ender med fuld implementering af udviklings-
programmet 

 

PERIODERNE FOR AFPRØVNING 

1. eksperimentperiode 2. eksperimentperiode 3. eksperimentperiode 4. eksperimentperiode 

Juleferie 
2014-15 

Sommerferie 
2015 

Juleferie 
2015-16 
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• Redskaber til analyse af 

børnegruppens og børnenes 

kompetencer og forudsætninger 

• Redskaber til planlægning, 

tilrettelæggelse og evaluering af 

pædagogiske forløb 

• Model for lokale evaluerings-

processer med fokus på 

organisatorisk læring  

Analyse af 
børnegruppe 

Planlægning af 
pædagogisk 

forløb 

Gennemførelse 
af pædagogisk 

forløb 

Evaluering af 
pædagogisk 

forløb 

EN STÆRK EVALUERINGSKULTUR MED FOKUS 
PÅ KVALITETSUDVIKLING 
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ZOOMET IND PÅ EN PERIODE 

1. uge 3. uge 2. uge 4. uge 5. uge 

5 ugers minieksperiment 

Analyse af børne- 
gruppe og praksis 

Planlægning 
af forløb 

Forældremøde 

Statusmøde Statusmøde Analyse af børne-
gruppe og praksis 

Evaluering 
af forløb 
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• Temahæfter, vejledende læringsmål, effektive 

metoder og eksisterende viden 

• Undervisning og vejledning i tilrettelæggelse og 

organisering af læringsaktiviteter 

• Metoder til differentieret indsats med afsæt i 

barnets og børnegruppens forudsætninger 

• Tablets med lærings-app i relation til sprog og 

natur og naturfænomener 

EN REFLEKTERET OG TILRETTELAGT PÆDAGOGISK PRAKSIS 
MED FOKUS PÅ LÆRING OG INKLUSION 
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• Basismodel for forældresamarbejde 

• Ramme for forældresamarbejde med øget dialog om mål og metoder i 
pædagogisk arbejde i dagtilbud 

• Udvidet model for forældresamarbejde 

• Ramme for forældresamarbejde med parallelle læringsaktiviteter i 
hjemmet 

• Forslag til parallelle læringsaktiviteter i hjemmet 

MÅLRETTET FORÆLDRESAMARBEJDE 



NOVEMBER 2013 

 

FREMTIDENS DAGTILBUD 

• Tydeliggørelse af roller i og ansvar for 

kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet 

• Kompetenceudvikling for pædagogiske 

konsulenter med fokus på at facilitere  

kvalitetsudvikling og organisatorisk læring 

på tværs af dagtilbud 

• Opkvalificering af dagtilbudsledere til at 

lede og facilitere kvalitetsudvikling med 

fokus på pædagogisk didaktik og 

forældresamarbejde 

PROFESSIONELT OG TYDELIGT LEDERSKAB 
PÅ ALLE NIVEAUER 
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KOMPETENCEUDVIKLING 

1. minieksperiment 2. minieksperiment 3. minieksperiment 

Central og lokal 
kompetence-

udvikling 

Kvalitetsnetværk: 
tværkommunalt 
netværk, leder- 
netværk plus 
faglige teams 

Kvalitetsnetværk: 
ledernetværk 
plus faglige 

teams 

Kvalitetsnetværk: 
tværkommunalt 
netværk, leder- 
netværk plus 
faglige teams 
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FORVENTET UDBYTTE 
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• Struktureret ramme for et løft af kvaliteten  

i de deltagende dagtilbud baseret på nyeste  

viden og forskning 

• Evidensbasering af arbejde med pædagogiske læreplanstemaer 

• Mulighed for indflydelse på, hvordan interventionen tilrettelægges 

• Efteruddannelse og kompetenceløft af pædagogiske konsulenter, 

dagtilbudsledere og pædagoger 

• Tablets til alle dagtilbud og fokus på digitalisering, herunder 

adgang til it-baserede refleksionsredskaber 

 

 

UDBYTTE 



NOVEMBER 2013 

 

FREMTIDENS DAGTILBUD 

 
 
 

FORVENTNINGER TIL BIDRAG 
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• Accepterer at dagtilbud, der indgår fra hver kommune, findes ved 

lodtrækning (ca. 12 fra hver kommune) 

• Bidrager med input i udviklingsfase (og evt. “pilot”-dagtilbud) 

• Organiserer sig med lokal projektleder, der forpligter sig til at: 

• sikre projektfremdrift (kontakt med dagtilbud, projektstyringsmøder) 

• deltage i løbende kompetenceudviklingsforløb  

• understøtte halvårlige aktivitetsforløb i dagtilbud (afholdelse af lokal 
kompetenceudvikling, facilitering af kvalitetsnetværk efter fælles 
ramme)  

• følge op løbende på implementering og dokumentation 

 

 

BIDRAG (FRA FORVALTNING) 
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• Arbejder i aktivitetsforløbene med børnene i små grupper  

• Tilrettelægger og gennemfører strukturerede pædagogiske forløb 

ift. de pædagogiske læreplanstemaer (4 forløb à 15 uger) 

• Etablerer rammer for organisatorisk læring og udvikling af praksis 

gennem afholdelse af pædagogiske møder med fokus på analyse 

og refleksion over egen praksis i afprøvningsforløbet 

• Understøtter aktivt indsamling af dokumentation (registrering af 

aktiviteter samt surveys og andre tests) 

• Bidrager til halvårlige effektmålinger 

 

 

BIDRAG (FRA DAGTILBUD) 
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DEN VIDERE PROCES… 
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PROCESSEN  

1. kvartal, 2014 
- Opstart på ekspertgruppearbejde 

- Endelig udvælgelse af kommuner 

1. kvartal  2014 –  
2. kvartal, 2014 

- Udvikling af interventionsmodel og pilottest i udvalgte dagtilbud 

- Udvikling af model for kompetenceudvikling og kvalitetsnetværk 

- Fastlæggelse af design af effektstudie 

3. kvartal 2014 –  
2. kvartal 2016 

- Afprøvning af interventionsmodel (4 perioder a 15 uger + målinger) 

- Kompetenceudvikling, halvårligt 

- Kvalitetsnetværk, kvartalsvist  

- Effektstudie 
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• Tag materiale med hjem, og for 

yderligere information kontakt 

Thue fra Rambøll: 5161 2931 

eller thuh@ramboll.com   

• Forpligtende interesse-

tilkendegivelse til Rambøll 

senest 9. januar 2014 

• Endelig aftale om deltagelse 

medio/ultimo januar 

LYST TIL AT VÆRE MED I 
FREMTIDENS DAGTILBUD? 

mailto:thuh@ramboll.com
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TID TIL SPØRGSMÅL! 
 
 
 
 
 
LINE DYBDAL, LIND@RAMBOLL.COM 
THUE HILLGAARD, THUH@RAMBOLL.COM 

 
 


