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Fokusområde for børneuniverser 2015

Haderslev kommune ønsker at sikre en rød tråd i den pædagogik, der møder børnene i børneuniverserne, 
gennem følgende tre pejlemærker:

Fælles kompetenceudvikling for personalet i børneuniverserne

Vi ønsker at skabe et fælles børnesyn og en fælles pædagogisk didaktisk tilgang, der omfatter alle børn i 
børneuniverserne.
Et fælles børnesyn og en fælles pædagogisk tilgang vil betyde, at personalet i børneuniverserne arbejder ud 
fra en fælles forståelse af ressourceorienteret pædagogik, og at børnene mødes med den samme 
anerkendende pædagogiske tilgang hos alt personale.
For børnene vil en fælles pædagogisk tilgang, sikre tryghed og sammenhæng i børneuniverset, da barnet vil 
opleve genkendelighed og forudsigelighed, i såvel kendte som ny sammenhænge.  
Forældrene vil opleve tryghed, sammenhæng og fælles sprog når de er i dialog med personalet, om deres 
børn. 

Relaterede fokuselementer og eksempler: 

 Uddannelsesstrategi for uuddannede 
 Inddragelse af kompetencer på tværs i børneuniverserne
 Gensidigt arbejde i hinandens praksis.
 Formaliseret samarbejde 
 ICDP

Den fælles pædagogisk didaktiske tilgang omfatter alle fagpersoner, der arbejder med børn i 
børneuniverserne, derunder personale i dagplejen, daginstitutioner, skoler, rådgivende team, 
sundhedsplejersker, m.v

Målfastsættelse på dagtilbudsområdet, 
der kobler sig på et fælles læringssyn

Vi ønsker at skabe et fælles læringssyn- og dannelsesgrundlag, der omfatter alle børn i børneuniverserne. 
Et fælles læringssyn og dannelsesgrundlag vil betyde, at personalet i børneuniverserne arbejder ud fra en 
fælles forståelse af læring og dannelse, og at børnene mødes med såvel en vidensorienteret som filosofisk 
tilgang hos alt personale. Pædagoger og lærer vil have et fælles ansvar for børnenes sociale og faglige 
læring, udvikling og dannelse i børneuniverserne.
For børnene vil et fælles læringssyn og dannelsesgrundlag sikre et udviklende lærings og dannelsesmiljø, da 
barnet vil opleve at være i et miljø der udvikler sig i samme retning.
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Under udførelsen af arbejdet tages også afsæt i det enkelte barns behov, alder og udvikling, de aktuelle 
læringsmiljøer, samt den lovgivning, der gælder for de enkelte enheder.  
Forældrene vil opleve tydelighed og en klar retning i samarbejdet med personale i børneuniverset.

Relaterede fokuselementer og eksempler: 

 Fælles definition af dannelse og læring
 Arbejde med fælles indsatsområder, eksempelvis ”Børns robusthed”
 Sammenhængende evalueringskultur
 Arbejde ud fra evidensinformeret viden og metode.

Formidling af viden til forældre, 
om metoder til understøttelse af børns læring

Vi ønsker at styrke forældreinvolveringen, blandt forældrene til børn i børneuniverserne.
Ved at øge forældreinvolveringen mellem personale og forældre gennem formaliseret samarbejde, og 
styrke fokus på det gensidigt forpligtende forældresamarbejde, forældre imellem, vil der opstå en ny 
balance i forældresamarbejdet og forældreansvaret.  
Forældrene kan engagere og berige andre forældre, og dermed vil de kunne medvirke til at udvikle 
samarbejde, fællesskab og ansvar, mellem dagtilbud/skole og forældrene imellem. 
Personalet kan involvere forældrene gennem nye metoder og derved opnå et større udbytte i samarbejdet.
Børnene vil opleve en større interaktion forældrene imellem, til gavn for især nogle børn.

Relaterede fokuselementer og eksempler: 

 Formidling af pædagogisk viden til forældre ved opstart i dagtilbud
 Forpligtende forældreinddragelse i Haderslev kommunes mål med børneuniverser.
 Forældreaftaler/forventningsafstemning
 Fælles bestyrelsesmøder i børneuniverserne
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