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Oplæg i Forum 



Fakta om dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune -Kontekst

➢ Ca. 65.000 indbyggere i Helsingør Kommune 

➢ 18 Kommunale dagtilbud

➢ 7 Selvejende dagtilbud

➢ Abildvænget – børn med særlige behov

➢ Himmelhuset - §32 specialbørnehave

➢ Sprogstøttekorps

➢ Ca. 2.300 indskrevne børn og flere flytter til!



Velfærdsaftalen – kort oprids



Mål for arbejdet med velfærdsaftalen

• Sammen vil vi udvikle kreative og innovative                                                 
læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed                                                                      
og fordybelse

• Sammen vil vi udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, 
der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling 
og dannelse.

• Børn opvokset i Helsingør Kommune skal kunne tale et 
alderssvarende og varieret dansk, når de kommer i skole, 
så andelen af børn der ikke har brug for en særlig 
sproglig indsats udgør 95 %.

• Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af 
fællesskabet

Overordnet mål



Dele af lovgivningen, som vi fortsat skal efterleve:

• Kommunalbestyrelsens ansvar
• Formålsbestemmelse for dagtilbud
• Ejer- og driftsformer, herunder etableringsret for privatinstitutioner
• Tilskud og forældrebetaling
• Forsyningsforpligtelse og pasningsgaranti
• Børneattester
• Klageadgang til Ankestyrelsen
• Støtte i dagtilbud
• Dansk som hovedsprog
• Ret til plads i anden kommune
• Tilskud til private pasningsordninger.

Statslige hegnspæle 



Emner for kommunale hegnspæle



• Pladsanvisningsprincipper, åbningstider, lukkedage og 
alternativ pasning

• Minimumsnormeringer

• Sprogvurderinger

• Flerårige budgetter og fri overførselsadgang

Kommunale hegnspæle



Perspektiver ind i frisættelsen

• Politisk niveau

• Forvaltnings niveau

• Dagtilbudsniveau 



• Nye roller – anden ledelsestilgang

• Hvordan understøtter vi og giver arbejdsro til 
udvikling i praksis

Forvaltningsniveau



Dagtilbudsniveau

• Dagtilbudslederens perspektiv og rolle

• Medarbejderens perspektiv og rolle

• Forældrenes perspektiv og rolle

• Børnenes perspektiv og rolle



• Børn i små grupper

• Tilvalg af dele af styrket pædagogisk lærerplan

• Omorganisering af arbejdstid

• Nye samarbejdsformer med forældre

Eksempler fra praksis



• Hvis det enkelte dagtilbud er frisat – hvem har 
ansvaret og hvilken styringspræmis er det?

• Motivation og ejerskab

• Forældre – faglighed

• Tolerér forskellighed

• Fastholde en debat om hvad er god kvalitet i et 
dagtilbud.

Driver – barriere - balancer



Tak fordi I lyttede med


