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Notat 
 
 

Velfærdstjek dagtilbud august 2022 
 
1. Indledende bemærkninger 
 
På Byrådsmødet den 27. juni 2022 besluttede et flertal i Byrådet at anmode Børne-, Kultur- og 
Fritidsudvalget om at samle eksisterende viden og aktuelle indsatser på daginstitutionsområdet 
i et samlet velfærdstjek, der drøftes i udvalget forud for budgetforhandlingerne.” 
 
Det skal bemærkes, at nærværende velfærdstjek er udarbejdet hen over sommerferien 2022, 
hvilket er en relativ kort periode. 
 
Velfærdstjekket indledes med afsnit 2 om ”De overordnede rammer”. I dette afsnit ses en 
række fakta herunder udviklingen i børnetal, de fysiske rammer og de økonomiske rammer 
berøres. 
 
I resten af velfærdstjekket beskriver forvaltningen den kvalitet, der ses på dagtilbudsområdet 
med afsæt i den måde, vi i Danmark oftest beskriver kvalitet i dagtilbud på. Under de enkelte 
temaer forklares først, hvordan disse skal forstås og dernæst gives en beskrivelse af de styrker 
og udfordringer, vi ser i Middelfart Kommune og hvilke initiativer, vi har sat i gang.  
 
Forvaltningens konklusioner kan dels ses i sammenfatningen nedenfor dels i de enkelte afsnit 
med kursiv. Læseren kan derfor få et hurtigt overblik ved indledningsvist at skimme disse af-
snit igennem. 
 
Nærværende velfærdstjek for det samlede dagtilbudsområde giver et overblik over de væsent-
ligste styrker og udfordringer; og forventes derfor at kunne blive anvendt af alle interessenter 
som et relevant baggrundsmateriale for den videre dialog om udviklingen af dagtilbudsområ-
det.  
 
Sammenfatning – helt kort 
I forhold til de økonomiske rammer, så har Middelfart Kommune på dagtilbudsområdet samlet 
set en lav nettodriftsudgift pr. 0 – 5 årig sammenlignet med andre kommuner. Igennem de 
seneste år er området i flere omgange blevet prioriteret af Byrådet i kombination med tilførsel 
af midler fra staten til minimumsnormering. Da der samtidig er sket en klar prioritering af, at 
alle midler skal gå til normeringer i institutionerne, viser den seneste opgørelse, at Middelfart 
Kommune (på kommuneniveau og med afsæt i 2020 tal) har opnået minimumsnormering. Den 
næste opgørelse over minimumsnormeringen forventes at komme i september 2022. 
 
Det er forvaltningens vurdering, at den nye tildelingsmodel, som anbefales godkendt af Byrå-
det i september vil kunne sikre, at institutionerne tildeles minimumsnormeringen, og giver 
samtidig institutionslederne et bedre styringsredskab.   
 
En helt central udfordring er imidlertid, at når stort set alle midler, der er tilføjet området, er 
blevet prioriteret til institutionernes normeringer, så er der kun få midler tilbage til kvalitetsud-
vikling/kompetenceudvikling. Dertil kommer tiden til faglig ledelse og faglig udvikling på jobbet 
sammen med kollegaer og i et tæt og understøttende samspil med forvaltningen. 
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Velfærdstjekket viser, at der på trods af ovenstående begrænsede rammer er igangsat en 
række initiativer med henblik på at udvikle den faglige kvalitet. Den helt store udfordring er 
imidlertid, at ny viden og kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere er foregået meget 
”drypvist” de seneste år. Dvs. der er tilbudt korte forløb eller temadage og workshops til leder-
ne; i forhold til medarbejderne har kun ganske få pr. dagtilbud deltaget i uddannelse eller te-
madage inden for forskellige temaer. Derfor har opgaven med at forankre ny viden lokalt væ-
ret placeret på for få medarbejdere, og forankringen har derfor ikke være så stærk som øn-
sket. 
  
Blivende kompetenceudvikling der rent faktisk fører til kvalitetsforbedringer, kræver sammen-
hængende forløb med tid til fordybelse og tid til afprøvninger i praksis – samt fælles læring i 
praksis – i personalegruppen. Dertil kommer nødvendigheden af ledelse – herunder faglig le-
delse. Med det menes, at lederen får mulighed for at fordybe sig i nyeste teori og metode samt 
at afprøve det i praksis sammen med medarbejderne på institutionen. 
 
Der er derfor brug for flere ressourcer til dette. Helt aktuelt og mere konkret er der brug for 
sammenhængende forløb for både medarbejdere og ledere, når der skal arbejdes med at styr-
ke fællesskaber for alle børn, som er en forudsætning for at øge chanceligheden.  
 
Ifølge Vives rapport fra maj 2022 med titlen ”Analyse af inkluderende læringsmiljøer og speci-
alpædagogisk støtte i Middelfart Kommune”, kræver opgaven med at skabe de inkluderende 
miljøer, at medarbejderne har kompetencer til at arbejde med børnenes særlige behov.  
Rapporten viser forskelle i institutionernes specialpædagogiske ressourcer. Samlet set peges 
der på, at der er brug for at fremme de specialpædagogiske kompetencer bredere i personale-
gruppen gennem tilførsel af ny viden og det daglige samarbejde med læring i praksis og spar-
ring. 
 
Det arbejder ønsker området at gå systematisk i gang med.  
 
 
2. De overordnede rammer 
 
 
2.1 Kapacitet og befolkningsudvikling – behov for nye løsninger på kort og lang sigt 
 
Den samlede kapacitet i de kommunale dagtilbud er pr. 1. august 2022 som følgende: 
 

- 287 dagplejepladser  
- 308 vuggestuepladser 
- 1045 børnehavepladser 

 
Dertil kommer følgende pladser i privat regi 
 

- 27 private passere 
- 74 vuggestuepladser 
- 205 børnehavepladser 

 
Vi har i alt 12 kommunale daginstitutioner – hvoraf 11 er integrerede institutioner med både 
vuggestue og børnehave. 
 
I en femårig periode fra 2017 til 2022 har der været en stigning i antallet af 0-5 årige med ca. 
15 %. Den største stigning ses fra 2021 til 2022 med 7 %. (Bilag 1). I absolutte tal drejer det 
sig om en stigning i perioden på 307 børn.  
 
Denne tendens ser ud til at fortsætte frem mod 2033 med en yderligere stigning fra 2022 til 
2032 med 24 %. Jfr. prognoserne fra Danmarks Statistik svarer det nominelt til en stigning på 
569 0 – 5 årig børn. (Bilag 1). Når vi medtænker seneste markante stigning ved årsskiftet i 
kombination med egne data fra opskrivningssystemet, vil stigningen forventelig være endnu 
større – snarere mellem 7-800 flere børn. Hvorvidt denne vækst bremses i relation til den se-
neste generelle udvikling i samfundet, er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudsige. 
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Som tallene viser ovenfor, er den største aktuelle udfordring på dagtilbudsområdet derfor 
at skaffe den nødvendige kapacitet til det stigende antal børn. Dette gælder både på kort og 
på længere sigt. Dette er også baggrunden for, at Byrådet må forventes at skulle prioritere 
betydelige anlægssummer til dette formål. 
 
Byrådet har ved flere lejligheder fået en gennemgang af udviklingen i børnetal og plan for løs-
ning af denne opgave. Kapacitetsudfordringen vedrører primært Middelfart By og Strib. I andre 
områder af kommunen forventes der at være tilstrækkelig kapacitet. 
 
På kort sigt besluttede et flertal i byrådet den 27.6 2022 følgende: 
 

•  Køb af Chillis pavillon 
•  Udvidelse af kapaciteten til den institution, der skal opføres ved Hyllehøjskolen med 22 

børnehavepladser. Opstart af byggeri vil ske september 2022 
•  Modulbyggeri ved Kompasset med 40 vuggestuepladser. Når de nye institutioner i Mid-

delfart By er etableret, forventes dette areal også at kunne benyttes til andre børnere-
laterede formål fx legestue. Modulet forventes ibrugtaget foråret 2023. 

•  Indkøb af børnehavebus med plads til 28 børnehavebørn. 
•  Etablering af yderligere vuggestuer i Stjernehuset ved Strib Skole (således samlet 24 

vuggestuepladser i denne bygning).   
 
Som det er blevet præsenteret på temamøde i Byrådet er planen herefter, at   
 

- opføre institutionen ved Hyllehøjskolen (institution 1) i perioden 2022 – 2024 
- træffe beslutning om placering af institution 2 (indstillet af BKF den 16. august til en 

placering på Toften) 
- træffe beslutning om Solsikkens fysiske rammer (indstillet af BKF den 16. august til en 

flytning og udvidelse) 
- afvente placering af institution 3 (Middelfart/Strib), som forventes at skulle skal stå klar 

2030.  
 
En afgørende væsentlig udfordring har været, at de stigende priser på byggeri desværre med-
førte en udskydelse af opstart af den nye institution ved Hyllehøjskolen. Det nye licitationsre-
sultat fra primo juli 2022 er heldigvis positivt, og byggeriet går nu i gang og vil være færdigt 
den 1. februar 2024. 
 
Udskydelsen af byggeriet og vanskeligheder med at rekruttere dagplejere medfører behov for 
en række midlertidige løsninger i Middelfart By i de kommende år i spidsperioder hen over ef-
terår/vinter (indtil den ældste børnegruppe kommer i Forårs SFO). Set i lyset af Byrådets øn-
ske om velfærdstjek skal det derfor fremhæves, at det på nuværende tidspunkt opleves en del 
bekymringer hos forældrene for de midlertidige løsninger. Konkret ses det ved, at de løsnin-
ger, som der i en corona-tid var opbakning til, som fx at anvende Naturcenteret eller Søbadet, 
ikke længere opfattes som attraktive. Denne bekymring og utilfredshed skal naturligvis tages 
alvorligt, og det er derfor vigtigt, at forvaltning og dagtilbudslederne indgår i tæt dialog med 
forældrebestyrelserne for at finde de bedst mulige løsninger inden for de givne rammer.  
 
Det betyder, at der på den korte bane, indtil institutionerne står færdige, må forventes løbende 
at være brug for ”pt. ikke øremærkede økonomiske ressourcer” til evt. mindre ombygnin-
ger/indkøb/leje af pavillon/indkøb af inventar samt til eventuelle ekstraordinære medarbejder-
timer for at sikre, at de midlertidige løsninger kan fungere i hverdagen.  
 
 
2.2. De økonomiske rammer og minimumsnormeringen 
 
Den samlede økonomiske ramme til dagtilbudsområdet 
Som det fremgår af bilag 1, har der i perioden 2016 til 2021 været en stigning i antallet af 0-5 
årige.  
 
Samlet set har Middelfart Kommune relativt lave nettodriftsudgifter pr. 0-5 årig sammenlignet 
med andre kommuner, region og land. Dette fremgår af bilag 1.  
Det skal fremhæves, at der siden 2019 er tilført ca. 12.7 mio. kr. til området jfr. budgetforligs-
teksten for 2022, og at tallet for 2022 er et budgettal. Som bekendt viste der sig allerede ved 
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året start i 2022 at være en ekstraordinær stor stigning af nye børn på 96, hvilket har afsted-
kommet, at Byrådet på seminaret i marts 2022 blev orienteret om et forventet merforbrug på 
ca. 4 mio. kr. i 2022.   
 
Det er en udfordring både i forhold til at opnå balance mellem fysisk kapacitet og børnetal og 
balance mellem budget og regnskab, at udviklingen i børnetallet stiger mere end forventet. 
Der arbejdes intensivt og kontinuerligt med at følge udviklingen. Generelt er det dog vanske-
ligt præcist at forudsige, hvor mange børn og i hvilke aldre, der kommer til Middelfart kommu-
ne, og hvor familierne bosætter sig i kommunen. 
 
Minimumsnormeringen og den nye tildelingsmodel, som pt. er i høring 
Som bekendt har dagtilbudsområdets centrale parter nationalt og lokalt igennem flere år været 
optaget af at opnå en minimumsnormering på dagtilbudsområdet. En minimumnormering sva-
rer til, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder pr. 3 børn i alderen 0-2 år og 1 pædago-
gisk medarbejder pr. 6 børn i alderen 3-5 år. Kommunerne skal inden 1.1. 2024 opnå mini-
mumsnormeringen på kommuneniveau for fortsat at kunne få del i de nationale puljer, der er 
afsat til formålet. 
 
Efter et længere udredningsarbejde og politiske drøftelser i Folketinget indgik Regeringen i 
december 2020 en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alter-
nativet om minimumsnormeringer og en række andre initiativer, der kunne løfte kvaliteten i 
vuggestuer og børnehaver1. Det er vigtigt at bemærke, at den fælles nationale minimumsnor-
meringsberegning er et resultat af politiske forhandlinger. Som bekendt har de faglige organi-
sationer og andre interessenter omkring dagtilbudsområdet været stærkt kritiske overfor den-
ne beregningsmodel, da den ikke indebærer en beregning på, at der rent faktisk er henholds-
vis 1:3 for de yngste og 1:6 pædagogiske personale for de ældste børn på hver institution og i 
hele institutionens åbningstid. Nedenfor ses en liste over de væsentligste kritikpunkter: 
 

- Der tages ikke hensyn til institutionens faktiske åbningstid, da afsættet er en åbningstid 
på 37 timer (som en fuldtidsansat) 

- 85 % af ledernes tid indgår som pædagogtid medmindre lederne er områdeledere 
- Vikarer, administrative medarbejdere mv. indgår i normeringen 
- Minimumsnormeringen er beregnet på kommuneniveau og ikke på institutionsniveau 
- Mv. 

 
Med afsæt i den nationale fælles beregningsmodel vedrørende minimumsnormeringen ser Middelfart 
Kommunes minimumsnormering ud som følgende jfr. Børne- og Ungeministeriets beregninger (jfr. 
data fra Danmarks Statistik): 
 
Normering – antal børn pr. 
pædagogisk personale i 
2020 

Vuggestue (0-2 årig) Børnehave (3-5årig) 
2,9 6,0 

 
Kilde: 11 november 2021 ”Omregnede normeringer på kommuneniveau Børne- og Undervisningsministe-
riet”  
 
Gennemsnittet på landsplan er henholdsvis 2,9 og 6,1. De her nævnte tal bygger på data fra 
2020 og viser således, at Middelfart Kommune på dette tidspunkt lå tæt på både et landsgen-
nemsnit og på minimumsnormeringen på kommuneniveau.  
 
Det forventes nye tal i september 20222. 
 

 
1 Her ses pressemeddelelsen om aftalen om minimumsnormeringer fra 6.12 2020 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/dec/201206-ny-aftale-sikrer-
minimumsnormeringer-et-styrket-tilsyn-og-mere-uddannet-paedagogisk-personale 
 
2 Aftaleparterne bag minimumsnormeringen har i øvrigt aftalt, at der i løbet af 2023 skal ske 
en drøftelse af muligheden og hensigtsmæssigheden med en minimumsnormeringsmodel på 
institutionsniveau. Dertil kommer et ønske om at få udviklet et redskab til kommunernes til 
brug for at kunne give forældrene et indblik i ”den praktisk oplevede normering” i de enkelte 
dagtilbud. 
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Når Middelfart Kommune i 2020 på trods af meget lave nettodriftsudgifter pr. 0-5 årig alligevel 
har opnået minimumsnormeringen på kommuneniveau, så skyldes dette, at der er yderst be-
grænsede midler til de fælles og centrale indsatser, der understøtter institutionernes arbejde 
med at skabe de bedst mulige rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring. Det handler 
både om understøttelse via særlige ressourcepersoner og om midler til kompetenceudvikling af 
ledere og medarbejdere.  
 
Det er derfor på den ene side meget positivt, at alle midler fra minimumsnormeringspuljen er 
skubbet ud til institutionernes normeringer, men på den anden side er det også en udfordring, 
at der er begrænsede midler til understøttelse af institutionernes arbejde gennem kvalitetsud-
viklingsinitiativer. Byrådet har mulighed for at prioritere op til 20 % af de midler, der gives til 
minimumsnormering til brug for eksempelvis kompetenceudvikling. Under forudsætning af, at 
kommunen fortsat vil kunne levere minimumsnormeringen med afsæt i den nationale bereg-
ningsmetode, vil det derfor være relevant at drøfte i Byrådet om en del af midlerne fra staten 
vil skulle prioriteres til dette formål. 
 
Ny tildelingsmodel 
I budgetforliget vedrørende 2022 ønskede Byrådet at få udarbejdet en mere transparent tilde-
lingsmodel. Modellen er nu udarbejdet og pt. i høring.  
 
Udgangspunktet for modellen har været dels at tage højde for elementerne i minimumsnorme-
ringsmodellen dels at lave en model inden for den nuværende økonomiske ramme. Konkret 
betyder det, at den enkelte institution vil modtage dobbelt så mange timer pr. 0-2 årig som pr. 
3-5 årig.  
 
Den nye tildelingsmodel tager afsæt i: 
 

•  den samlede budgetramme, som Byrådet årligt tildeler området.  
•  principperne for minimumsnormeringen på kommuneniveau 
•  at pengene følger barnet – dvs. der er en vippeordning i både op- og nedadgående 

retning. 
•  Principper for fordeling på pædagoger og pædagogmedhjælpere (i dag 60/40) 
•  Principper for ledelsestid 
 

For yderligere oplysninger kan henvises til notat af 3. marts 2022, som er behandlet på BKF’s 
møde den 14. juni 2022. 
 
Det er forvaltningens vurdering, at modellen vil blive oplevet som både mere transparent og 
enkelt ligesom princippet om, at pengene følger barnet vil blive hilst velkomment. Dette med-
fører også, at det er lettere at kunne dokumentere, at der opnås en minimumsnormering på 
kommunalt niveau.  
 
 
Den nye tildelingsmodel, som er bygget op om både minimumsmodellens parametre og prin-
cippet om ”at pengene følger børnene”, vil for institutionerne være positiv, da den giver dem 
en garanti for, at de tildeles midler til de børn, de skal passe. Modellen er samtidig et godt sty-
ringsværktøj for lederne, da de bedre end nu kan balancere udsving i børnetal/normering. 
 
For kommunen under ét løser det dog ikke nødvendigvis udfordringen med at skabe overens-
stemmelse mellem den samlede økonomiske ramme i budgetåret og årets behov for pladser 
såfremt de indlagte prognoser ikke passer.  
 

3. Kvalitet i dagtilbuddene – hvordan skal det forstås? 
 
Helt overordnet skal kvaliteten i kommunens dagtilbud knytte sig an til formålet i dagtilbudslo-
vens § 1. Formålet med loven er  
 

- at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring og  
- at give forældrene fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til typer af dagtilbud og 
- at forebygge negativ socialarv og eksklusion. 
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Lovens formål blev yderligere konkretiseret i folketingets aftale om ”Stærke dagtilbud- alle 
børn skal med” tilbage fra 2018. Det er her, at dagtilbudsområdets fundamentale velfærdsop-
gave med at skabe trygge og udviklende læringsmiljøer for alle børn tydeliggøres – og at om-
drejningspunktet for dette arbejde er den styrkede pædagogiske læreplan3. Læreplanen præci-
serer det fælles børnesyn, det pædagogiske grundlag og 6 læreplantemaer, som alle dagtilbud 
skal arbejde med. 
 
I forhold til nærværende velfærdstjek og brugen af begrebet kvalitet har forvaltningen valgt at 
tage afsæt i Danmarks Evalueringsinstituts metodik (EVA), og som oftest anvendes på dagtil-
budsområdet4. 
 
Kvalitet i dagtilbud defineres efter denne metodik i 3 overordnede elementer:  
 

•  Strukturel kvalitet 
•  Proceskvalitet 
•  Resultatkvalitet 

 
EVA har ligeledes udarbejdet en vidensopsamling på de væsentligste forskningsresultater in-
den for de 3 kvalitets-kategorier i dokumentet ”Kvalitet i dagtilbud - pointer fra forskning”5.  
 
I nedenstående afsnit vil vi med afsæt i EVA’s kvalitetsbegreber og disse forskningsresultater 
se på vores eget dagtilbuds styrker og udfordringer. De tre typer af kvaliteter er i praksis ikke 
separate elementer, men hænger derimod sammen og påvirker hinanden. For overblikkets 
skyld har vi dog fundet det hensigtsmæssigt at anvende denne metodik.  
 
På det lokale plan er det naturligvis også relevant at holde velfærdstjekket og drøftelsen af 
vores kvalitet op imod visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” med de 4 pejlemærker 
verdensborgeren, bæredygtighed, bevægelse og attraktiv.  
 
Generelt står vi derfor overfor en vigtig og konkret opgave med at skabe en fælles forståelse 
af, hvad kvalitet er helt ud til den enkelte medarbejder. Der er brug for en fælles videns- og 
forståelsesramme omkring begrebet ”kvalitet i dagtilbud” med afsæt i de tre områder: struktu-
rel-, proces- og resultatkvalitet. Dette arbejde er igangsat med de ekstraordinære midler på 
0,5 mio. kr., som dagtilbudsområdet fik overført fra Skoleudvalget sidste år grundet de be-
grænsede midler til dette formål på dagtilbudsområdet.   
 
 
3.1 Strukturel kvalitet 
 
Strukturel kvalitet handler om de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder 
inden for, og som er påvirket af dagtilbuddets økonomi, organisering og ledelse mm. Det 
handler fx om normering, gruppestørrelser, plads og indretning af udendørs- og indendørs-
arealer samt tilgængelighed og variation i legematerialer.  
 
I Middelfart Kommune har vi, som ovenfor, i de seneste år prioriteret at tilføje økonomiske 
ressourcer til dagtilbudsområdet, hvilket er modtaget positivt. Ressourcerne er for langt ho-
vedparten givet direkte til institutionerne, hvorfor vi på baggrund af seneste opgørelse fra 
2020/2021 ligger på ca. minimumsnormeringsmodellens niveau på kommuneniveau. 
 
Idet vi i Middelfart Kommune har valgt at tage hensyn til bl.a. institutionernes størrelse, antal 
matrikler og antal børn, som har brug for særlig støtte, så vil der være en variation i de enkel-
te institutioners normeringer – og derfor har alle ikke helt en minimumsnormering.  
 
Der kommer nye tal i september 2022. 
 

 
3 Den styrkede pædagogiske lærerplan (2018): Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer 
og indhold | emu danmarks læringsportal, Børne- og Socialministeriet (s. 3).  
4 Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning (2017): Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning | 
EVA, EVA – Danmarks Evalueringsinstitut  
5 Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning (2017): Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning | 
EVA, EVA – Danmarks Evalueringsinstitut 
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En institutions normering er afgørende for, hvordan den pædagogiske hverdag kan planlægges 
i forhold til aktiviteter og fordeling af voksne og børn i grupper.  
 
Den tidligere omtalte forskningskortlægning fra EVA viser ikke overraskende, at høj norme-
ring og mindre børnegrupper bevirker, at børnene udviser bedre sociale interaktioner med 
hinanden, har positiv betydning for børnenes kognitive funktioner og sproglige udvikling mv. 6 
 
Medarbejdernes kompetenceniveau er ligeledes afgørende for den kvalitet, et dagtilbud kan 
skabe. Jfr. EVAs rapport om vigtige forskningspointer peges der på, at andelen af uddannede i 
dagtilbuddene er en af de faktorer med størst betydning for kvalitet7. 
 
I Middelfart Kommunes tildelingsmodel gives en normering til 60% pædagoger og 40 % med-
hjælpere. Ud fra en opgørelse fra 2021 ses, at daginstitutionerne under et anvender ressour-
cerne efter denne fordeling (Bilag 2). Der er dog forskelle mellem institutionerne, og nogle 
institutioner har en mere en mere ligelig fordeling af ressourcerne mellem medhjælpere og 
pædagoger. Årsagerne til dette er forskellige, men det er vigtigt ud fra et fagligt udgangspunkt 
at fastholde at gå efter at opnå en så høj pædagognormering som mulig samt, at der sker en 
tæt sparring mellem forvaltning og dagtilbudsledelse for at opnå dette. 
 
I forhold til kompetenceniveau er det også væsentligt at se på ledere og medarbejderes mulig-
hed for efter- og videreuddannelse. Forskningen viser nemlig, at efter- og videreuddannelse 
kan have betydning for dagtilbuddets kvalitet, såfremt at den ikke alene knyttes til den enkelte 
pædagog men til hele det dagtilbud, som pædagogen kommer fra.  
 
Det er forvaltningens vurdering, at der er brug for mere efteruddannelse især til opgaven med 
at øge chanceligheden – alle skal med. Se mere under afsnittet om proceskvalitet. 
 
Endelig skal nævnes, at der i forbindelse med aftalen om minimumsnormeringer blev besluttet 
at afsætte en pulje til opkvalificering af bl.a. pædagogmedhjælperne. Denne statslige pulje 
forventes frigjort i 2022 med opstart i 2023.  
 
Et andet særdeles aktuelt emne i Middelfart Kommune, som kan beskrives under strukturel 
kvalitet, er de fysiske rammers betydning i et dagtilbud. 
 
Byrådet er kort fortalt optaget af, at vores eksisterende og kommende institutioner har en 
passende fysisk størrelse og indretning – både inde og ude. Så der kan skabes en hverdag i 
tidssvarende og inspirerende rammer, som både fremmer børnenes lyst til fysiske aktivitet 
(bevægelsespejlemærket) og børns behov for rolige omgivelser med plads til fordybelse.  
 
I Middelfart Kommune er de fysiske rammer meget forskellige lige fra Gelsted Børnehus’ og 
Nysgerriums moderne og velindrettede faciliteter både inde og ude til den delvist slidte byg-
ning, som Regnbuen i Fjeldsted Harndrup bor i (her er der til gengæld masser af god uden-
omsplads). Andre institutioner har også brug for en genindretning af de nuværende bygninger 
for at optimere rammerne for det pædagogiske arbejde.  
 
Mere konkret erfarer forvaltningen i dens tilsyn, at flere institutioner har udfordringer med 
akustikken. Med andre ord så opleves støjniveauet alt for højt af både børn, voksne og foræl-
dre.  Der er imidlertid også gode eksempler på, hvordan rum kan indrettes støjdæmpende og 
skabe gode pædagogiske rammer. Endelig viser tilsynet, at det i nogle institutioner er svært at 
få et ”ryddeligt” udtryk, da der mangler plads til opbevaring. Mere vigtigt er også at der ikke er 
tilstrækkelig med plads til individuelle aktiviteter for de børn, der, i løbet af dagen/ugen, har 
brug for særlige forløb med de enkelte pædagoger.  
  
I forbindelse med budget 2022 blev afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet plan for 
institutionernes udbygning/ombygning/vedligehold af dagtilbudsområdets bygninger. Grundet 
presset på øvrige anlægsopgaverne på dagtilbudsområdet har det desværre ikke for nuværen-

 
6 Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning (2017): Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning | 
EVA, EVA – Danmarks Evalueringsinstitut (s. 7) 
7 Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning (2017): Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning | 
EVA, EVA – Danmarks Evalueringsinstitut (s. 15) 
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de været muligt at igangsætte dette arbejde – men det er fortsat en vigtig opgave at få gen-
nemført. 
 
Det er en klar udfordring, at den fysiske kapacitet i Middelfart By og Strib er maksimalt ud-
nyttet. Det gælder især for de indendørs rammer. I hverdagen er der brug for at dele børnene 
op i grupper og i praksis anvendes alle arealer i institutionen til både ”vilde lege og fordybel-
se”. Når institutionen har nået sit maksimale niveau for antal børn, er den strukturelle kvalitet 
med ledelse, planlægning og koordinering af dagene helt afgørende for at få en god hverdag 
for både børn og voksne. 
 
I forbindelse med lanceringen af visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” afsatte Byrå-
det netop ressourcer af til, at institutionerne skulle arbejde målrettet med ”Leg, bevægelse og 
udeliv”. Og dermed også sætte fokus på udemiljøernes betydning for børns sundhed, triv-
sel, læring og udvikling. Dagtilbudsområdet har igangsat initiativer på området med henblik på 
bl.a. at arbejde mere målrettet med at fremme børns bevægelse, men samlet set er området 
desværre ikke nået helt så langt som forventet. Mange af institutionerne har meget gode ude-
arealer med både plads og variation. Udfordringen er dels at få prioriteret tid til at planlægge 
og gennemføre aktiviteter ligesom der visse steder mangler legeredskaber mv.    
 
Endelig skal nævnes Byrådets optagethed af institutionernes størrelse målt i antal børn.  
Hvis vi både trækker på egne erfaringer og forskningen er der bestemt al mulig grund til at 
sætte fokus på dette emne.  
I dag bygges børnehave oftest efter principper med ”rum i rum” og en stor fleksibilitet, der 
både gør muligt at lave samlinger og at dele børnene op i mindre grupper. Samtidig ses ofte, 
at store institutioner bygges i fløje/vinger, hvor en fløj eksempelvis kan rumme en mindre in-
stitution med egne indgange og de nødvendige faciliteter, men hvor et fælleskøkken, multi-
rum, administration så er fælles.  
 
Det er derfor forvaltningens erfaring, at der er gode eksempler på hensigtsmæssige byggerier 
af store institutioner. Det er ofte en større udfordring at udvide/genindrette de eksisterende 
institutioner til flere børn på en hensigtsmæssig måde. 
 
Endelig vil forvaltningen gerne fremhæve en vigtig pointe i relation til en institutions størrelse. 
Det handler om ledelsesspændets størrelse (antal medarbejdere per leder) med hensyn til 
omfanget af ledelsesopgaver, interaktion med personalet, faglig kvalitet og trivsel i institutio-
nen.  
 
Forskningen viser8, at der både er fordele og ulemper ved såvel store som små ledelsesspænd 
I små ledelsesspænd kan lederen blive mere synlig og opnå tættere relationer til børn og for-
ældre. Sårbare børn kan desuden tilbydes mere hensigtsmæssige rammer, der er tilpasset det 
enkelte barns behov, og derudover forkortes beslutningsvejene. 
 
Fordelene ved større institutioner og dermed også større ledelsesspænd er, at organiseringen 
bliver mindre sårbar, mere modstandsdygtig og fleksibel, hvad angår både medarbejderres-
sourcer (fx ved fravær i forbindelse med sygdom og kurser) og kompetencer 
bl.a. medarbejdernes muligheder for faglig sparring). 
 
I Middelfart ser vi igennem vores tilsyn præcist disse fordele og ulemper hos vores egne store 
og små daginstitutioner. Det er derfor vores opgave at være bevidste om de forskelle i ”ram-
mevilkår” der er i forhold til arbejdsmiljø og udviklingen af den pædagogiske kvalitet for alle 
børn.   
 
I samme forskningsmateriale ses en undersøgelse af danske dagtilbud. I dette studie giver 
lederne udtryk for, at 14-20 medarbejdere udgør et balanceret ledelsesspænd, hvor lederen 
kan udøve nærværende ledelse over for medarbejderne, hvilket motiverer til god faglig kvali-
tet. Samtidig kan man arbejde i en fælles faglig retning og have en nærværende relation til 
dagtilbuddets børn og deres forældre. Forskerne anfører dog ligeledes, at det optimale ledel-
sesspænd afhænger af forskellige forhold og den konkrete kontekst. Der kan i øvrigt også hen-

 
8 Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning (2017): Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning | 
EVA, EVA – Danmarks Evalueringsinstitut (s. 32) 
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vises til anden forskningsrapport ”Pædagogisk kvalitet i store og små institutioner” 9, som 
yderligere nuancerer emnet om pædagogisk kvalitet i store og små institutioner.  
 
Forvaltningen ser disse resultater som en rettesnor for, hvor stort ledelsesspændet kan være. 
 
På den baggrund skal fremhæves, at der i Middelfart også hos nogle institutioner ses et for 
stort ledelsesspænd. I første omgang har der derfor udpeget en pædagogisk leder på hver in-
stitution for styrke den daglige ledelse på institutionen. Dette er sket inden for de eksisterende 
økonomiske rammer. Det er ligeledes her relevant at fremhæve, at en del af vores ledere også 
indgår i det praktiske pædagogiske arbejde – omend de i virkeligheden burde anvende al deres 
tid til ledelse. I opgørelsen af minimumsnormeringer indgår ledernes tid til ledelse i øvrigt kun 
med 15 % til ren ledelsestid – resten optælles som pædagogtid. 
 
Mere om ledelsens betydning nedenfor. 
 
Konklusion vedrørende strukturel kvalitet 
Der er tilført flere midler til dagtilbudsområdet i løbet af de sidste par år både kommunalt og 
fra de statslige puljer til minimumsnormering. På den baggrund har Middelfart ud fra seneste 
tal opnået minimumsnormeringen. Det er ligeledes positivt, at de fremover er en større sam-
menhæng mellem antal børn og tildelte ressourcer jfr. kravene i minimumsnormeringsmodel-
len og opbygning af kommunens tildelingsmodel. 
 
Betydningen af at have gode fysiske rammer ude og inde er fremhævet her. På den korte bane 
er det forventningen, at der foretages en afdækning af renoverings- og indretningsbehov i ek-
sisterende dagtilbud og tilhørende udeområder. Samtidig er vi midt i processerne med etable-
ring af 2/3 nye integrerede daginstitutioner i kombination med nye fysiske rammer til Solsik-
ken for at vi kan imødekomme behovet for pladser i vuggestue og børnehave. 
 
Kompetencer hos ledere og medarbejdere er helt afgørende for at sikre retning og struktur på 
den daglige pædagogiske praksis og det er af stor betydning, at lederne har et passende ledel-
sesspænd, så der er mulighed for dialog og vejledning af alle medarbejdere. 
 
Vi har ikke her specifikt beskrevet dagplejens strukturelle kvalitet. Tilbuddet foregår i dagple-
jernes hjem, som godkendes til formålet af den pædagogiske tilsynsfunktion. Centralt for dag-
plejernes arbejdsvilkår og børnenes sociale udvikling er også muligheden for at mødes i lege-
stuer. 
 
Grundet kapacitetsudfordringerne i Middelfart bliver legestuen på Skippervej i Middelfart nu 
anvendt til en vuggestuegruppe fra Kompasset. Det er på sigt ikke tilfredsstillende, at dagple-
jen ikke har en legestue og det er derfor forventningen, at der findes en løsning, når de plan-
lagte byggerier står færdige.   
 
 
3.2     Proceskvalitet 
 
Proceskvalitet handler om det pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring. 
Proceskvalitet iagttager bl.a. relationer mellem børn og voksne, det pædagogiske personales 
arbejde med legende og lærerige interaktioner fx sproglig stimulering samt børnenes generelle 
trivsel.  
Proceskvalitet omfatter også kvaliteten af de pædagogiske kompetencer med hensyn til inter-
aktion med børnene i forbindelse med leg og læring. 
 
Et vigtigt element i aftalen om ”Stærke dagtilbud - alle med er børnefællesskaber” tilbage i 
2018 er understregningen af, at høj kvalitet i dagtilbud skabes gennem faglighed og tydelig 
ledelse. Dygtige ledere og medarbejdere vil kunne omsætte læreplanens intentioner med læ-
ringsmiljøer, legen og børnefællesskaber i praksis. Det sker gennem faglig udvikling og en 
stærk evalueringskultur af egen pædagogiske praksis.  
 
 

 
9 PDF visning af filen Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner (au.dk) Rapport af 
Charlotte Ringsmose og Grethe Kragh-Muller, AU 



10 af 22 

Ledelsen af dagtilbud 
Forskning viser, at ledelsen af dagtilbuddet er af afgørende betydning for kvaliteten i dagtil-
buddet og for børnenes udvikling, trivsel og læring10. Ledelsen af dagtilbuddet er rammesæt-
tende for hverdagslivet i institutionen og dækker over flere forhold såsom personaleledelse, 
strategisk ledelse, faglig ledelse og økonomisk og administrativ ledelse. 
 
Stærk faglig ledelse af dagtilbuddet kendetegnes ved at være optaget af kvalitet. 
Faglig ledelse bidrager til den nødvendige kvalitet i institutionens varetagelse af den pædago-
giske opgave og giver derigennem børnene de bedste udviklings- og læringsbetingelser. Faglig 
ledelse omfatter alle ledelsestiltag, der er rettet mod at understøtte den pædagogiske plan-
lægning og praksis, herunder fastsættelse og opfølgning på mål og udvikling af standarder og 
processer for at nå målene. 
 
Strategisk ledelse er, når beslutninger og målsætninger er tydelige og når ud i praksis, hvilket 
forudsætter tilstedeværelse på stuer samt videreuddannelse og supervision af personalet. 
De tre faktorer i ledelsens rolle: Ledelsens egen viden om og forståelse for opgaven eller mis-
sionen, det systematiske arbejde og det at fastlægge mål for forbedringer, påvirker kvaliteten i 
dagtilbud.  
 
God personaleledelse er, når ledelsen sætter kompetencer i fokus og engagerer medarbejder-
ne.  
I et attraktivt arbejdsmiljø er ledelsen god til at planlægge og til at skabe passende orga-
nisatoriske rammer i institutionen, så medarbejderne får mulighed for at varetage deres 
arbejde og tage ansvar. Ledelse i pædagogiske institutioner kræver fokus på det pædagogi-
ske personales udvikling og læring og det er afgørende, at ledelsen inddrager eksisterende 
kompetencer og tilrettelægger relevant kompetenceudvikling af personalet med henblik på 
udvikling af dagtilbuddet. 
Dialog og interaktion med det pædagogiske personale er væsentlig, og det bidrager positivt til 
udviklingen af dagtilbuddets kvalitet, når lederen vejleder medarbejderne. 
 
Antallet af medarbejdere pr. leder kan have betydning for den pædagogisk faglige kvalitet, når 
lederen skal nå rundt om hver enkelt med dialog og vejledning. 
 
Styrker i forhold til ledelse – hvad ser vi i Middelfart Kommune? 
I Middelfart Kommune er der fokus på god ledelse. Senest har dagtilbudslederne sammen med 
hele BUF’s ledergruppe fået oplæg ved Lotte Bøgh Andersen om styring og ledelse samt visi-
onsledelse. 
 
I en workshop i maj 2022 har dagtilbudsledergruppen sammen med forvaltningen og ekstern 
konsulent arbejdet videre med at omsætte visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” til 
konkrete strategier, der skal udvikle den pædagogiske kvalitet og mærkes ude i børnenes 
hverdag. I forlængelse heraf har der været en temadag for alle ledere i BUF med temaet 
mikrohandlinger – dvs. hvordan lederen bevidst kan justere på små handlinger, på dialogerne 
og på processerne med medarbejderne i hverdagen for at opnå forbedringer. 
 
Den samlede dagtilbudsledergruppe er meget interesserede i at arbejde med vision, strategi 
og mikrohandlinger. De er rigtig glade for tilhørsforholdet og kollegaskabet i ledergruppen og 
de faglige netværk, de har med hinanden. 
 
Udfordringer i forhold til ledelse på dagtilbudsområdet – hvad ser vi i Middelfart 
Kommune? 
Udfordringen er, at denne form for kompetenceudvikling, hvor der gives oplæg eller tid til for-
dybelse i en temadag eller workshopform 1-3 gange om året er meget små dryp, som ikke 
nødvendigvis fører til en dybere forståelse og egentlig læring. Det kan skyldes at forløbene er 
så korte og ikke nødvendigvis planlagt i faglig forlængelse af hinanden. Lederne når ikke de 
nødvendige egne refleksioner og drøftelser med hinanden i forhold til den nye viden, de præ-
senteres for.  
 

 
10 Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning (2017): Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning | 
EVA, EVA – Danmarks Evalueringsinstitut (s. 30) 
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Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er behov for et egentligt kompetenceudviklings-
forløb for lederne, som indeholder en vekselvirkning mellem præsentation af ny viden om de 
nævnte ledelsesformer og aktioner/prøvehandlinger i praksis, som følges op, evalueres og ju-
steres efterhånden som nye forståelser og erkendelser opnås. 
Aktionsforløbene skal være helt ude i praksis hos medarbejderne, hvor der er tid til dialog og 
vejledning. Erfaringerne viser, at det er denne del, der er afgørende for at overføre viden til 
forbedring ude hos børnene. 
 
Det er derfor et stort ønske at få afsat ressourcer til at igangsætte et mere systematisk ledel-
sesudviklingsforløb for ledergruppen. Samtidig oplever alle ledere en meget knap tid. Som tid-
ligere nævnt er et passende ledelsesspænd helt afgørende for at nå den vigtige dialog og vej-
ledning af alle medarbejdere. Det er derfor også behov for at se på muligheden for at skrue op 
for ledelsestiden i de institutioner, som har et meget stort ledelsesspænd – bl.a. i de store 
børnehuse. 
 
Barn-voksen-interaktionen 
Forskning viser, at barn-voksen-interaktionen nok er den allervigtigste enkeltparameter for høj 
kvalitet i dagtilbud11. 
Studier viser at det er barn-voksen-interaktionen, som har klart størst betydning i forhold til 
både udvikling af sprog, børnenes skoleparathed og om barnet udvikler særlige vanskelighe-
der.  
Afgørende i barn-vokseninteraktioner er, at det pædagogiske personale skal møde børnene 
med lydhørhed, indføling, nærhed og tilknytning, ligesom det pædagogiske personale skal væ-
re opmærksomme på alle børn og indgå i jævnlige interaktioner, da også mængden af interak-
tioner er vigtig for den samlede kvalitet. 
Det er også centralt for at sikre den bedste socioemotionelle udvikling hos børnene, at de 
voksne er tætte med børnene i et støttende miljø. 
 
At fange børns interesse er afgørende for gode interaktioner, og derfor er børns medinddragel-
se, hvor de kan være med til at bestemme aktiviteter og indhold, særlig vigtig.  
 
Styrker i forhold til Barn-voksen-interaktionen – hvad ser vi i Middelfart Kommune? 
I kommunens tilsyn ser vi i udpræget grad engagerede pædagogiske personaler, som er op-
mærksomme på børnene og går i børnehøjde.  
 
Relationen mellem barn og voksne er den voksnes ansvar og det er afgørende at kunne af-
stemme følelsesmæssigt med det enkelte barn.  
Gennem de senere år, er der kommet mere og mere opmærksomhed på den neuroaffektive 
tilgang, og i tilsynet opleves, at flere medarbejdere italesætter, hvorledes de skal agere som 
en ”forlængelse af barnets nervesystem”. Det kan være i situationer, hvor et barn har brug for 
at falde til ro enten følelsesmæssigst eller fysisk, hvor det så kræver rolige voksne. Omvendt 
kan nogle børn have brug for at blive ”vækket” og være aktivt deltagende i fællesskabet, hvor 
det kræver, at den voksne er aktiv og vækker nysgerrighed hos barnet.  
 
Udfordringer i forhold til Barn-voksen-interaktionen – hvad ser vi i Middelfart Kom-
mune? 
Udfordringen er, at evnen til at bevare roen i forhold til børn med brug for særlig støtte til at 
regulere sig selv og sin adfærd sætter store krav til den pædagogiske viden og kompetencer.  
Der er brug for viden og kompetencer fra det specialpædagogiske felt, som det kun er få med-
arbejdere, som har med fra seminariet eller fra særlige efteruddannelser indenfor feltet. 
 
Med børnegrupper, hvor flere og flere børn er udfordret og i større grad har brug for individuel 
pædagogisk guidning, kræver dette et større pædagogisk arbejde og efteruddannelse. 
 
At mestre dette som pædagogisk personale kræver faglig viden hos den enkelte, men også 
fælles viden og fælles pædagogisk ståsted i institutionen, så det enkelte barn mødes ud fra 
samme tilgang af alle voksne. 
Det er derfor forvaltningens vurdering, at der skal etableres en fælles uddannelse omkring 
barnets udvikling og den neuroaffektive tilgang, som handler om tilknytning, relation og viden 

 
11 Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning (2017): Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning | 
EVA, EVA – Danmarks Evalueringsinstitut (s.19) 
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om hjernens udvikling. Vurderingen af, at netop denne type indhold er særdeles relevant og er 
i overensstemmelse med resultaterne i VIVE’s analyse af inkluderende læringsmiljøer og speci-
alpædagogisk støtte i Middelfart Kommune 12. Her peger både ledere og medarbejdere på, at 
de mangler viden om børns tilknytning, udvikling og adfærd. Der er ofte situationer, hvor de 
føler sig magtesløse og mangler faglighed, når børn med særlige behov skal understøttes i de 
almene dagtilbud. 
 
Den beskrevne indsats ses som en oplagt mulighed for at få skabt et fælles fagligt ståsted og 
fælles faglig viden i Middelfart kommune. Målet er klart beskrevet i det tværgående bånd i vi-
sionen, som hedder ”Chancelighed – Vi har alle med og øger chancelighed”. 
 
Legens betydning 
Ifølge den styrkede pædagogiske læreplan har leg en værdi i sig selv og skal være en gen-
nemgående del af et dagtilbud. Leg er grundlæggende for barnets udvikling og understøtter 
bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet.13 
 
Leg kan have flere former og formål. Fx som aktivitet, hvor børn leger med særligt legetøj som 
klodser, togbane, dukker osv. Legen er også en arena, hvor børnenes følelser kan få frit spil, 
fx når de fordyber sig i legen og er inde i dens særlige univers.  
Legen fungerer som ramme for børnenes sociale interaktion og har stor betydning for den 
sproglige udvikling. 
 
Pædagogens rolle i legen kommer til udtryk, både når pædagogen spiller en aktiv rolle, og når 
pædagogens rolle er mere passiv.  
 
Forskere pointerer, at børn sætter stor pris på, når de voksne leger med på legens præmisser 
og, at pædagogiske medarbejderes fysiske tilstedeværelse helt konkret betyder, at børnenes 
leg er mere engageret. Studier viser også, at børnenes leg bliver påvirket af pædagogernes 
måde at interagere med dem på, samt at pædagogerne dog sjældent agerer som ligeværdige 
legedeltagere over for børnene, da de som regel forsøger at tilføje legen et læringsindhold. 
 
På baggrund af den store betydning det pædagogiske personale har for og i børns leg, viser 
forskning ligeledes at børn er meget opmærksomme på hvor den voksne er i forhold til legen. 
Når det pædagogiske personale er tætte på børnene i deres leg, finder de måder at hjælpe 
børnene videre på, når de er gået i stå, eller når der opstår konflikter. Dermed øges intensite-
ten i legen og legens varighed. 
 
Styrker i forhold til legens betydning - hvad ser vi i Middelfart Kommune? 
I Middelfart Kommune viser tilsynet, at der er masser af leg i vores dagtilbud. Der er voksen-
styrede lege, der er børnenes egne lege, der er vilde lege og stille lege og der er små og store 
legefællesskaber.  
 
I visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” er der sat fokus på leg, der indeholder fysisk 
aktivitet via pejlemærket ”Bevægelse” og ”leg med kroppen forrest”, hvor børnene er fysisk 
aktive eller udforskende på, hvordan kroppen fungerer og det at mærke sin egen krop. 
 
Forskningen viser, at de voksne har en vigtig funktion som fysiske rollemodeller for børn. 
De voksnes attitude i forhold til fysisk aktivitet og den måde, hvorpå de udtrykker glæde ved 
at bevæge sig, kan spille en central rolle for udviklingen af børns følelser med hensyn til fysisk 
aktivitet. 
 
Tilsynet viser, hvordan lege kan være meget forskellige- hvor nogle er meget larmende og 
vilde og spreder sig over store områder, mens andre er mere stille og i begrænsede områder. 
Forskel i legetyper kan være udfordrende i forhold til de fysiske rammer, da lege kan forstyrre 
hinanden, enten i lyd eller omfang.  
 

 
12 Analyse af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk støtte i Middelfart Kommune 
(30. maj 2022): Analyse af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk støtte i Middel-
fart Kommune - VIVE, VIVE – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd 
13 Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning (2017): Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning | 
EVA, EVA – Danmarks Evalueringsinstitut (s.23) 
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Observationer i vores tilsyn af leg viser også, at nogle børn har sværere ved at indgå i legefæl-
lesskaber end andre og at de voksnes opmærksomhed og guidning er helt afgørende for at 
børn hjælpes ind i leg med andre børn ved at blive støttet i at udvikle egne legekompetencer 
og ved at støtte gruppen i at åbne fællesskabet op for andre. 
I tilsynet ses, hvordan børn bliver opslugte og nysgerrige, når de voksne leger med og fx går 
med ind i en fantasifuld verden. Der ses voksne, som hjælper med praktiske ting omkring le-
gen, går med i lege, går forrest i leg, guider eller overtager – alt efter hvad situationen kræ-
ver. 
 
Gode betingelser for leg ses, når der i vores institutioner er styr på den strukturelle kvalitet i 
form af de fysiske rammer og den fordeling af antal børn og voksne, der er i og omkring aktivi-
teten, og de aftaler der er mellem de voksne om opgavefordeling og roller i hverdagens struk-
tur. 
 
Udfordringer i forhold til legens betydning - hvad ser vi i Middelfart Kommune? 
Det er en udfordring, som ses i tilsynet, at det i mange situationer ses voksne, som er ”på 
sidelinjen af legen”, da der er mange opgaver, der presser sig på for at blive løst på samme 
tid. 
  
Det kan konkret betyde, at den voksne ikke har set, hvad der er foregået i legen, hvis der op-
står konflikt eller have svært ved at understøtte legefællesskabet, hvis det går i stå.  
Dette sker, når den voksne skal gå til og fra, fordi der skal skiftes en ble, tages en telefon eller 
løses konflikter andre steder. I nogle af dagtilbuddene opleves områder, som er uinspirerende, 
har et for højt støjniveau og for lidt plads uden mulighed for opdeling. 
 
Samtidig ser tilsynet også, at der er brug for at udvikle medarbejdernes viden om børns udvik-
ling og legens betydning og om deres egen rolle i forhold til at være guidende. Viden om gode 
legemiljøer og om den voksnes rolle, er helt afgørende for, at personalet i dagtilbud bedst un-
derstøtter børnene i deres lege.  
 
I de forgangne år har der været initiativer i forhold til at sætte fokus på legens betydning. Dels 
i forbindelse med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan, uddannelse af fagli-
ge fyrtårne og dels har enkelte medarbejdere fået et diplommodul med ”leg i centrum”. 
 
Med det vigtige fokus på, at leg og fysisk bevægelse er hele omdrejningspunktet for børnenes 
udvikling - i den styrkede pædagogiske læreplan og i vores egen vision - ønsker vi et målrettet 
fokus at sikre personalets viden om leg og kompetence til at vurdere sin egen rolle i forhold til 
børnenes leg og formålet med de forskellige typer leg. 
 
Et målrettet fokus på leg og med ”kroppen forrest”- kunne være et kompetenceudviklingsfor-
løb lokalt i de enkelte institutioner med hjælp fra eksterne faglige kapaciteter som kan formidle 
viden og facilitere personalets læring tæt på praksis.  
 
Forældresamarbejdet  
Som en del af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor er der gennemført 
landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på en række velfærdsområder i perioden 
2019-2022. I maj 2022, kom en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med dagtilbud14. 
Formålet med undersøgelsen har været at give politikere og ledere i kommunerne et redskab 
til at inddrage forældrenes vurderinger i den lokale kvalitetsudvikling.  
 
Overordnet for hele landet er den største andel af forældrene samlet set enten tilfredse eller 
meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Forældrene har svaret på en 5 punktskala og 
landsgennemsnittet ligger på 4,3. Andelen, der svarer i de to øverste kategorier på 5-
punktskalaen, ligger på 86,2 %. 
 
 
 
 

 
14 Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af dagtilbud 2022 (2022): 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/jun/220617-se-tilfredsheden-med-dit-barns-
dagtilbud, Børne- og Undervisningsministeriet 
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Lokale resultater 
Middelfart Kommune har en samlet tilfredshed på 4,0 og befinder sig derfor i den lave del i 
forhold til landsgennemsnittet15. Konkret betyder det, at 77 % af forældrene har svaret, at de 
er meget tilfredse eller tilfredse med vores dagtilbud. Af den resterende gruppe af forældre har 
12 % svaret, at de hverken er tilfredse eller utilfredse, 9 % at de er utilfredse og 2 % har sva-
ret, at de er meget utilfredse. 
 
Forældrene har bl.a. svaret på spørgsmål vedrørende deres tilfredshed med dagtilbuddet akti-
viteter i hverdagen, rammesætning af leg, institutionernes arbejde med sprog og information 
og dialog med forældrene. Det er naturligvis interessant at se på, hvordan forældrene scorer 
dagtilbuddene på de enkelte parametre, og hvilke variationer der er mellem Middelfart Kom-
mune, landsgennemsnittet og de øvrige kommuner. Generelt ligger vi en smule under lands-
gennemsnittet på fx personalets dialog og samarbejde med forældrene om barnet læring og 
udvikling i dagtilbuddet, personalets opmærksomhed på rammesætning for barnet og foræl-
drenes oplevelse af institutionens indsats for, at barnets skal føle sig tryg.  
 
Det er som sagt positivt, at 3 ud af 4 forældre i Middelfart Kommune har svaret, at de er me-
get tilfredse eller tilfredse med kommunens dagtilbud. Omvendt må vi konstatere, at vi som 
kommune ligger under landsgennemsnittet. Det tal er vi selvfølgelig rigtig ærlige over. 
 
Det skal også her oplyses, at undersøgelsens resultater er fordelt på de enkelte institutionsty-
per som vuggestue, børnehave og dagpleje.  
Undersøgelsen viser, at i Middelfart Kommune er der relativt set flest forældre (88%), som er 
meget tilfredse eller tilfredse med kommunens dagpleje. Det er et flot resultatet for kommu-
nens ca. 100 dagplejere. Dagplejen har igennem en årrække investeret i en række kompeten-
ceudviklingstiltag der i kombination med et kvalificeret pædagogisk tilsyn er godt på vej. Vi vil 
i øvrigt så gerne kunne rekruttere flere dagplejere. 
 
Vi ser i vores tilsyn en stor indsats hos vores ledere og medarbejdere i forhold til at skabe de 
bedst mulige rammer for børnenes trivsel, læring og udvikling og for at få et godt forældre-
samarbejde. Vi vil tage fat på undersøgelsens resultater sammen med lederne og sætte fokus 
på de områder, vi kan gøre bedre. Dette vil også ske i samspil med bestyrelserne. 
 
 
3.3     Resultatkvalitet  
Resultatkvalitet handler om, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud både her og nu og på 
længere sigt. 
I Middelfart Kommune er visionen og målet klart. Vi ønsker at alle vores middelfartbørn bliver 
livsduelige verdensborgere, der forstår sig selv og andre, og som både lokalt og globalt tager 
ansvar og er bevidst om at leve bæredygtigt. 
 
Den vision er direkte foreneligt med de nationale mål i den styrkede pædagogiske læreplan, 
hvor omdrejningspunktet er legens betydning, og at det har værdi i sig selv, at være barn. 
Gennem legen lærer og udvikler børnene egen personlighed og krop, sociale kompetencer, 
sproglige kompetencer, matematisk forståelse og et forhold til kultur og natur. 
I dagtilbuddene er der fokus på alle børns trivsel, læring og udvikling og dannelse – kognitivt, 
socialt og motorisk. 
 
Der er et særligt fokus på at starte udviklingen af det visionen fremhæver og som kaldes for 
det 21. århundredes kompetencer - samarbejde, problemløsning, kritisk tænkning, læring i 
fællesskab allerede i dagtilbud, da det er disse kompetencer som er nødvendige i et videns-
samfund, hvor ingen kender de uddannelser og jobs, som børn i dagtilbud kommer til at møde 
i voksenlivet. 
 
I Middelfart Kommune arbejder vi med chancelighed. Vi vil have alle med og dagtilbuddene 
skal understøtte, at alle får lige muligheder for at lære og trives – lige mulighed for at opleve 
helhjertede dage og tryghed. 
 
For at opnå helhjertede dage for børnene er forældresamarbejdet i fokus. 

 
15 709 forældre deltog i undersøgelsen. 
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Den gode relation til børnenes forældre er afgørende for at lykkes med at skabe lige chancer 
for alle børn. 
 
Det er vigtigt her at fremhæve, at samlet set opleves samspillet mellem forvaltning og dagtil-
buddene tillidsfuldt og konstruktivt. På tilsynsbesøg ser vi mange eksempler på høj kvalitet i 
den pædagogiske praksis. Vi ser selvfølgelig også områder, hvor vi gerne vil udvikle institutio-
nens praksis. Når vi i afsnittene nedenfor peger på både styrker og udfordringer skal det un-
derstreges, at forvaltningen har meget positive forventninger til den fælles udvikling af områ-
det og som tager afsæt i ledernes og medarbejdernes meget store engagement for at udvikle 
dagtilbudsområdet.   
 
Styrker i forhold til børnenes udvikling – hvad ser vi i Middelfart Kommune? 
I tilsynet er der fokus på relationer mellem børn og voksne, og på børns sociale og emotionelle 
udvikling gennem leg og aktiviteter. Resultatkvalitet handler blandt andet om at sikre at bør-
nene bliver skoleparate og udvikler fx alderssvarende kommunikative og sproglige kompeten-
cer i dagtilbuddet. Børnene skal opleve at blive hørt og have indflydelse på deres hverdag i 
børnehusene, som en del af denne udvikling 
 
Observationer og dialoger fra tilsynet viser, at der arbejdes med organisering i dagtilbuddene i 
arbejdet med at styrke børnenes personlige og sociale kompetencer. Aldersopdeling eller 
grupper med børn i flere aldre giver forskellige muligheder i forhold til, om børnene er blandt 
jævnaldrene eller i blandede grupper, hvor de ældste børn i højere grad for ansvar og er rol-
lemodeller for de mindre børn. Der er større variation i, hvordan de yngre børn er opdelt, hvor-
imod de ældste børn ofte er i storebørnegrupper, når de nærmer sig skolestarten. 
 
For alle børn gælder, at de 2 gange årligt vurderes i forhold til, om deres nærmeste fagprofes-
sionelle voksne er bekymrede, let bekymrede eller slet ikke bekymrede for den enkeltes triv-
sel.  
Det er en stor styrke, at der er et konsekvent og systematisk fokus på alle børns trivsel, så 
den rette opmærksomhed og støtte kan iværksættes så hurtigt som muligt.  
Det enkelte dagtilbud kan se resultaterne for børnenes trivsel pr. barn, pr. børnegruppe eller 
for hele dagtilbuddet. Systematikken hedder ”handleguiden” i Middelfart Kommune og det er 
netop det, der sker. Der handles, så tidligt som muligt, på baggrund af fælles viden om børne-
grupperne. Det digitale system som anvendes til vurderingerne hedder ”Hjernen og Hjertet”, 
hvilket ligeledes er sigende for, at der vurderes på både læring og trivsel, når vurderingerne 
gives. 
 
Udfordringer i forhold til børnenes udvikling – hvad ser vi i Middelfart Kommune? 
I Middelfart Kommune ser vi en stigning i forhold til antallet af børn, der har brug for særlig 
støtte eller et særligt dagtilbud for at trives og lære. 
 
Vive-rapporten peger på, at der er brug for at opbygge kompetencer hos den brede personale-
gruppe. Der opleves for få specialpædagogiske ressourcer i dagligdagen til trods for, at alle 
dagtilbud har specialpædagoger tilknyttet. Der opleves endvidere ventetid på eller uoverens-
stemmelse mellem den sparring, der gives fra det centrale forvaltningsniveau og det der efter-
spørges. 
 
Endelig skal nævnes, at arbejdet med den fælles vision har sat verdensborgerbegrebet og de 
21. århundredes kompetencer på dagsordenen, men der er endnu et arbejde at gøre for at 
sikre fælles forståelse og fokus på de komplekse begreber og oversættelser i forhold til, hvad 
det betyder i det helt lille barns udvikling. 
 
 
Parat til skole og lige chancer for alle børn 
Børns skoleparathed omhandler både børnenes evner, interesser (motivation) og sociale ad-
færd. Skoleparathed anses derfor som en central resultatvariabel til måling af kvalitet og suc-
cesfulde indsatser i dagtilbud, da det omhandler faktorer både inden for børnenes sociale ud-
vikling og inden for børnenes kognitive udvikling. 
 
 
Styrker i forhold til at sikre skoleparathed og lige chancer 
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Der arbejdes aktivt og bevidst i alle institutioner med stor opmærksomhed på ”hvad børnene 
har med sig, når de går ud af institutionen”. 
  
I selvvurderingerne fra tilsynet, beskriver dagtilbudslederne generelt en oplevelse af at være 
rigtig godt på vej i deres overgangsarbejde til skolerne.  Der er gode dialoger og opmærksom-
hed på rammesætning. Sideløbende arbejdes der med en folder og tilhørende proces på tværs 
af skole og dagtilbud, for at øge kendskabet til hinanden yderligere, og sikre de gode overgan-
ge, da der har været udtrykt ønske om dette.  
 
I forbindelse med vurdering af skoleparathed anvendes i de fleste dagtilbud en såkaldt ”skole-
parathedsundersøgelse” (SPU), som er forskningsmæssigt underbygget og er et godt oplæg til 
samtale mellem dagtilbud, forældre og skole om overgang til skole. 
 
I Middelfart Kommune har der været stor opmærksomhed på børnenes sprog gennem flere år, 
og det er politisk besluttet at sprogvurdere alle 3 årige børn for at give børnene de bedste be-
tingelser og sikre gode sproglige kompetencer så tidligt som muligt.  
Vurderingerne placerer børnene i ”særlig indsats”, som omfatter børn, der vurderes at have 
behov for en særlig sprogstimulerende indsats, ”fokuseret indsats” som omfatter børn, der 
vurderes at have behov for en indsats indenfor mindst ét sprogområde og generel indsats, som 
omfatter børn, der har en aldersvarende sproglig udvikling.  

Den nationale normfordeling omfatter 5% børn i særlig indsats, 10% børn i fokuseret indsats 
og de resterende 85% børn i en generel indsats. 

Middelfart Kommunes 3 årige børn ligger en smule bedre end dette gennemsnit jfr. data fra 
2020 og 2021. 
 
I rapporterne ses, at de børn der er mest sprogligt udfordret, er de tosprogede og børn. Sam-
me billede ses i mange kommuner. Det er dog en bias, at sprogvurderingerne ikke er udviklet 
til tosprogede børn, der tilegner sig sprog i et andet tempo end etsprogede børn. 
Ser vi på udviklingen for de tosprogede børn, sker der heldigvis en markant udvikling fra bør-
nehaven til den første sprogvurdering i skolen. 
 
Udfordringer i forhold til at sikre skoleparathed og lige chancer 
Generelt og ikke overraskende er god sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og skole 
sværere at opnå for de institutioner, som har tilknytning til mange skoler. Der er ganske en-
kelte flere forskellige samarbejdsformer og tiltag, som institutionen skal tages højde for i deres 
pædagogiske hverdag.  
Udover skoleparathedsundersøgelsen er det forskelligt, hvilke vurderingsredskaber, som dag-
tilbuddene tager i brug, når de skal afdække skoleparathed hos børn. Det kan skabe forvirring 
i overgangsarbejdet, når skoler skal modtage børn fra flere forskellige dagtilbud. 
 
I Middelfart kommune ses det generelt, at vi har flest tosprogede børn med sproglige udfor-
dringer koncentreret i 5 ud af 12 dagtilbud. Dialoger med lederne af de 5 dagtilbud har vist, at 
der er behov for at sætte fokus på den særlige opgave med at styrke den sproglige udvikling 
hos de flersprogede børn, da dagtilbuddene ikke føler sig klædt på til opgaven. Der er ganske 
enkelt for få uddannede sprogvejledere og fagprofessionelle, der har viden og kompetencer til 
at løfte opgaven lokalt. 
 
Den styrkede læreplan har sat vigtigheden af matematisk opmærksomhed på dagsordenen. 
Det kalder på øget viden om, hvad der menes med matematisk opmærksomhed og hvordan 
dette indgår i hverdagen. I Middelfart har vi ikke systematisk arbejdet med dette. Det har væ-
ret op til den enkelte institution at fokusere på dette og det er sket drypvist hos flere. 2 konsu-
lenter fra forvaltningen har deltaget i en temadag. 
 
Vores aktuelle erfaringer viser, at omend vi allerede gør rigtig meget for at sikre en tryg og 
sammenhængende overgang mellem dagtilbud og skole, så er der brug for yderligere initiati-
ver.  
Der er behov for at arbejde med fælles forpligtende arbejdsgange i forhold til selve overgangs-
arbejdet, så alle børn sikres høj kvalitet og sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og 
skole. Det er endvidere et ønske, at der i dagtilbuddene sker et mere systematisk arbejde med 
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at udvikle børnenes 21. århundredes kompetencer. Det vil bl.a. sige at fastholde og udvikle 
børnenes evne til at være nysgerrige, vedholdende og fokuserede samt evne til at kunne sam-
arbejde og kommunikere, idet disse kompetencer er en forudsætning for at få en god skole-
start. 
 
Indsatserne overfor de børn, der har brug for særlig støtte, skal også udvikles. Indsatserne 
ønskes iværksat som tidligst mulige indsatser overfor børnene, så de får en tydelig forebyg-
gende karakter. Et klart resultatmål er, at flest muligt børn kan forblive i deres lokale fælles-
skaber i almenområdet i et ressourceorienteret mindset og med adgang til den støtte og op-
bakning, som der er brug for – for at opnå en lige chance i livet. 
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Udgiftsniveau (regnskabstal bortset fra 2022, som er et budgettal).  
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Tabel 1: Institution, antal fuldtidsansatte inkl. Vikar, procent forhold 

Opgørelse for 2021, ØK afdeling, Middelfart 

Daginstitution Stillingskategori Antal fuldtids-
ansatte inkl. 
vikar 

Procent 
forhold 

Brenderup børnehus Pædagog 
Pædagog medhjælper 

7,8  
5,9 

57% 
43% 

Børnehaven Solsikken Pædagog 
Pædagog medhjælper 

10,0 
8,8 

53 % 
47 % 

Børnehuset Chili Pædagog 
Pædagog medhjælper 

23,2 
10,3 

69 % 
31 % 

Børnehuset Egetræet Pædagog 
Pædagog medhjælper 

7,3 
4,4 

62 % 
38 % 

Børnehuset Kastanieborgen 
og Bulderby 

Pædagog 
Pædagog medhjælper 

19,4 
11,7 

62 % 
38 % 

Børnehuset Kompasset Pædagog 
Pædagog medhjælper 

17,6 
15,8 

53 % 
47 % 

Børnehuset Nysggerium Pædagog 
Pædagog medhjælper 

17,0 
9,1 

65 % 
35 % 

Børnehuset Nørre Aaby Pædagog 
Pædagog medhjælper 

16,6 
10,9 

60 % 
40 % 

Baaring Børnehus Pædagog 
Pædagog medhjælper 

6,6 
4,6 

59 % 
41 % 

Gelsted Børnehus Pædagog 
Pædagog medhjælper 

9,5 
7,2 

57 % 
43 % 

Regnbuen Pædagog 
Pædagog medhjælper 

6,02 
5,48 

52 % 
48 % 

Gennemsnit fravær (ikke 
vægtet) 

Pædagog 
Pædagog medhjælper 

141,0 
94,3 

59,9 % 
40,1 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


