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Bilag 1 - konkusioner
Evaluering af udmøntningen af de sociale normeringer 2018
Der er gennemført 36 projektbeskrivelser og heraf 33 evalueringer. 3 evalueringer er endnu ikke 
gennemført, da forløbene strækker sig ind i 2019 og derfor endnu ikke er afsluttet. Derudover er et 
projekt i gang, som endnu ikke er beskrevet.

Midlerne udmøntes typisk til individ- og gruppeorienterde indsatser:

Center for Børn & Undervisning
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Alle midlerne er blevet udmøntet, men ikke alle er blevet indrapporteret. Det skyldes, at nogle forløb 
endnu ikke er blevet evalueret:

Den lokale udmøntning af midler er blevet fordelt som nedenstående:

Institutionerne har udmøntet midlerne efter de aktuelle behov i institutionerne. Eksempelvist er behov 
i Frøen vurderet større end behovet i Møllen og Dalby, hvorfor midlerne i større omfang er blevet 
målrettet her.
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Herunder er et overblik over, hvilke læreplanstemaer fra dagtilbudsloven, der oftest er i spil i 
projekbeskrivelserne:

Overordnet effekt i forhold til vurderinger på børnelinealen
De 33 forløb, som er blevet evalueret, har samlet set haft en nedtrappende effekt på 1 trin på 
børnelinealen i forhold til pædagogernes oplevelse af børnenes særlige behov.
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3 af forløbene medført, at pædagogerne ikke længere vurderer, at der er et særligt behov.   

Nedenfor er fremhævet enkelte praksiseksempler, som er opstillet i forhold til henholdsvis ”effekt i 
praksis” (observerbare forandringer) og ”effekt i forhold til vurderinger af det særlige behov” 
(skallering på børnelinealen).

Indsatstype Effekt i praksis Effekt i forhold til 
vurderingen af det 

særlig behov
(Børnelinealen)

Forløbets 
længde

Indsats for 
grupper af 

2-sprogede
 

Større tryghed for forældre ved aflevering og større 
fremmøde ved arrangementer om deres børns 

udviklingsmål. Flere 2-sprogede børn er godt i gang med 
at tilegne sig det danske sprog, ordforråd og 

sprogforståelse.
 

Status Quo
Det særlige behov er 
hverken formindsket 

eller forstørret.
 

Hele året og 
der er brugt en 
fuldtidsstilling

Indsats for et 
enkelt barn

Han er begyndt at udvise større forståelse for de andre 
børn på stuen og har fået legerelationer med andre 
børn. Han henvender sig ofte til primærpædagogen, 
hvis han vil i kontakt med de andre børn. Han er også 

blevet bedre til at sige fra overfor de andre børn, på en 
god måde, ved at tage hånden op og sige stop.

 

Status Quo
Det særlige behov er 
hverken formindsket 

eller forstørret.
 

1-2 måneder 
og der er 

brugt ca. 60 
medarbejder- 

timer

Indsats for et 
enkelt barn

Han fik stort udbytte af de sproglige aktiviteter undervejs 
og kunne guides igennem sine følelsesmæssige 

reaktioner i tide af den voksne ved hans side, så han 
kunne håndtere dem på en mere konstruktiv måde og 
samarbejde om tingene (…) Der er sket en lille positiv 

udvikling, men ikke meget.
 

Progression fra 7 til 6 
på børnelinealen. Det 

særlige behov er 
formindsket.

 

2-3 måneder 
og der er 

brugt ca. 180 
medarbejder-

timer



Side 5 af 5

Indsats for 
grupper på 

4 børn
 

Børnegruppen har fået mere ro og mere lyst til tingene. 
Gruppen er blevet bedre til at kunne fordybe sig, og der 
opstår færre konflikter i gruppen. Sproget har udviklet sig.

Progression fra 5 til 4 
på børnelinealen. Det 

særlige behov er 
formindsket.

3-4 måneder 
og der brugt 

ca. 90 
medarbejder-

timer


