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høj kvalitet i STRUKTUR

Forskningen siger: Strukturel Kvalitet = Ledelse, normering, 
gruppestørrelser, fysiske rammer, uddannelse/efteruddannelse 
og fremmøde.
Vi gør følgende:
• Ledelsesstrukturen er på plads
• Normeringen bedres ift. midler fra regeringen til 

minimumsnormeringer
• Gruppestørrelser og fysiske rammer skal der arbejdes med jf. 

NEST inspireret pædagogik/indretning i dagtilbud
• Uddannelse – højere andel af pædagoger hvis det er muligt. 

Efteruddannelse i Inklusion og NEST mm.
• Højere fremmøde – tydelig ledelse og et trivselsnetværk 

bestående af AMR + FTR+ ledere.

Forskning kilde: EVA Danmarks 
Evalueringsinstitut 2018 ”Kvalitet i dagtilbud” 



høj kvalitet i PROCES

Forskningen viser at: Proceskvalitet = Gode pædagogiske 
kompetencer hos medarbejderne i forbindelse med børns leg, 
rutiner og aktiviteter.
Vi gør følgende:
• Udarbejder voksenlæreplaner i stedet for børnelæreplaner
• Arbejder med ET tema i et helt år i alle dagtilbud og opretter 

et faglighedsnetværk af fyrtårne og ledere til at hjælpe 
hinanden. Første tema fra de styrkede læreplaner: ”Samspil og 
nære relationer”

• Bringer NEST i spil ift. de voksne som rollemodeller og 
samarbejdsstrukturer

• Arbejder fokuseret med at skabe god pædagogik i 
hverdagspædagogikken/rutinerne.

Forskning kilde: EVA Danmarks 
Evalueringsinstitut 2018 ”Kvalitet i dagtilbud” 



høj kvalitet med resultater

Forskningen viser: Måling af effekt hos børnene på 
arbejdet omkring den sproglige, kognitive, 
sansemotoriske og emotionelle udvikling er vigtig for at 
højne kvaliteten
Vi gør følgende:
• Resursevurderinger hos Rambøll
• Sprogvurderinger hos Rambøll
• Tilsynsmodel der kigger på de 3 kvalitetsparametre  

ønskes hos Rambøll
• Overgangsværktøj evt. også hos Rambøll
• Faglige netværk med målfastsættelser på tværs af alle 

huse til at kigge på data og komme med forslag til 
aktioner på baggrund af dette.Forskning kilde: EVA Danmarks 

Evalueringsinstitut 2018 ”Kvalitet i dagtilbud” 



Inddragelse og involvering

• Lederteamet er med til at udvikle masterplan og kommisorier 
og er tovholdere på netværk

• AMR og FTR i Trivselsnetværk
• Faglige fyrtårne i Faglighedsnetværk
• Sprogpædagogerne i Sprognetværk
• Specialpædagogerne i inklusions/Nest netværk

Bestyrelserne og MED orienteres løbende om indsatser og 
udvikling og tages med i beslutninger, der har betydning for det 
enkelte dagtilbud.



 
BIF & FOF som ramme og løftestang

• Grundtanke i NEST:
- Børn er mere ens end forskellige (de skal blive i deres nære 

miljøer)
- Børn gør det de kan (viden om og forståelse af dette skal udbredes)
- Det er de professionelle der kan/skal gøre noget andet (Støtte 

tæt på opgaven af eks. dygtige specialpædagoger/co-workers)
- Det skal vi øve os på…. (Uddannelse, efteruddannelse, sparring, 

supervision, prøvehandlinger og tid til refleksion, evaluering og 
databehandling)

• Implementering af NEST i mindset, struktur, samarbejde, fysiske 
rammer mm. Kræver store inklusionsmuskler, resurser og 
tværfagligt samarbejde. BIF kan bidrage med viden, uddannelse og 
samarbejde om opgaven og FOF kan bidrage med midler til den 
øgede tidlige indsats og resurser til at ovenstående kan omsættes til 
praksis.


