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Sikker Start i Dagtilbud
- Ernæring, sprogudvikling og samarbejde i den tidlige indsats

overfor udsatte nydanske småbørn og deres familier

Projektgruppen
(fra højre)

Faglig koordinator og stedfortræder i Sundhedstjenesten Ulla Graff
Tosprogspædagog Heidi Clausen

Dagplejepædagog Pia Greis
Projektleder og udviklingspædagog Bonny Smith

Styregruppen
Leder af Dagplejen Lis Wichers

Centerleder i Nordbycentret Maria Ringsmose
Leder af Sundhedstjenesten Bodil Bahnsen

Pædagogisk konsulent CfDK Helle Birkvad Rasmussen

Projektorganisering
Projektet er finansieret af Social– og Integrationsministeriet.

Organisatorisk er projektet placeret i Center for Dagtilbud og Kultur (CfDK).

Tlf.: 30 78 58 20 - Projektleder Bonny Smith
E-mail: bomsm@slagelse.dk - Projektleder Bonny Smith
Hjemmeside: www.slagelse.dk/nordbycentret
Udgivet: Februar 2013

Udgivet af:

Sikker Start i Dagtilbud
Nordbycentret
Kierulffsvej 2
4200 Slagelse

- Generel information - 

Center for Dagtilbud og Kultur 
i samarbejde med 

Center for Børn, Unge og Familie



Hvem er målgruppen?
Nydanske småbørn i udsatte positioner i dagpleje 
og integrerede institutioner i følgende fire boligområder: 
Ringparken og Sydbyen i Slagelse, 
Motalavej i Korsør og Parkvej i Skælskør.

Hvad er formålet med projektet?
At give nydanske familier med småbørn i udsatte positioner i
dagpleje eller integrerede institutioner redskaber og metoder 
til at støtte deres børns sundhed, ernæring, trivsel 
og sproglige udvikling.

Hvordan indfries formålet?
Ved en kvalificering og koordinering af det 
professionelle samarbejde omkring familien 
via kurser og sidemandsoplæring.

De deltagende faggrupper vil i løbet af projektet: 

• Forøge deres viden om projektets målgruppe og tilegne sig  
færdigheder i at anvende denne viden i deres daglige praksis.

• Få viden om kendetegn på socialt udsathed og håndtering af  
familier i udsatte positioner i dagtilbud.

• Få større kulturforståelse og færdigheder i interkulturel  
kommunikation.

• Få viden og færdigheder i anerkendende kommunikation.
• Få viden omkring udviklingsstøttende relationer.
• Tilegne sig metoder og redskaber til praktisk sprogstimulering og  

forældresamarbejde.
• Forøge det tværfaglige samarbejde.
• Vejlede forældrene i kostens betydning for barnets trivsel.
• Vejlede forældrene i praktisk sprogstimulering af eget barn.
• Motivere familierne til at benytte eller deltage i netværksskabende  

aktiviteter i nærområdet.

Sikker Start i Dagtilbud er et 
3-årigt projekt for nydanske småbørn 
i udsatte positioner
 
Projektet blev iværksat i september 
2012 og afrundes i august 2015
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Tværprofessionelt samarbejde mellem:

• Dagplejere, især i og omkring de fire  
boligområder 

• Dagplejepædagoger
• Pædagoger i udvalgte daginstitutioner
• Udvalgte sundhedsplejersker
• Udvalgte tosprogspædagoger

Deltagende faggrupper i tal:

• 5 udvalgte daginstitutioner med i alt 11  
pædagoger

• 15 dagplejerpædagoger
• 15+ dagplejere
• 4 sprogpædagoger
• 5 sundhedsplejersker

Projektets mål er, at 45 familier deltager, men der 
forventes at deltage flere.

Fremadrettet: 
Det er håbet, at de erfaringer, pædagogiske tiltag og 
metoder samt data som indsamles under 
projektetforløbet, senere kan overføres i det 
pædagogiske arbejde med alle familier i udsatte 
positioner.
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