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Velkommen til 

Projekt 

’Sikker Start i Dagtilbuds’ 

fællesmøde  
 

-Onsdag den 5. dec. 2012  
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Dagens program: 
 

15:30 Velkommen  

15:40 En lille præsentationsøvelse 

15:55 Bordet rundt: Hvem er hvem i distrikterne? 

16:00 Projektet i korte træk  

16:20 En lille pause  

16:30 Viden fra fokusgruppeinterview: Hvad tænker vi om begrebet udsathed? 

16:50 Summe ved bordene  

17:00 Besøg af 2 kvinder som fortæller om ”Mødet med kommunen…” 

17:25 Farvel og tak for i dag  
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Præsentationsøvelse: 
”Hvad vil du være når du bliver stor?” 

 

 Præsenter dig selv 
gennem en 
barndomsfantasi 

  

 Tillad dig selv at 
”være stor i slaget” 

  

 Øv dig i at undlade 
selv-censur!  
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Projekt 

’Sikker Start i Dagtilbud’ 

-- Ernæring, sprogudvikling og 
samarbejde i den tidlige indsats 

overfor nydanske småbørn i udsatte 
familier  

 

-Onsdag d. 5. dec. 2012  
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Projektets baggrund 

Fakta om projekt ’Sikker Start i Dagtilbud’ 
 

 Hvorfor dette projekt? 
 

 Hvor kommer pengene fra? 

 

 Hvad vil vi gerne opnå med projektet? 

 

 Hvem er målgruppen? 
 

 Hvilken rolle spiller I? 
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Projektets organisering 
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Projektets formål 
- for familierne -  

 

 

Overordnede formål  
 

At give udsatte nydanske familier med 
småbørn i dagplejen og udvalgte 

integrerede institutioner redskaber 
og metoder til at støtte deres børns 

sundhed og ernæring, trivsel og 
sproglige udvikling 
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Projektets formål 
- for de fagprofessionelle -  

Formål 
 

Kvalificering og koordinering af det 
professionelle samarbejde omkring 

udsatte nydanske familier.  
De fagprofessionelles opbygning af 

fælles viden om, hvorledes disse helt 
små børn og deres familier udviser 

signaler for mistrivsel og får fokus på 
den tidlige indsats overfor disse familier 

Nordbycentret Side 8 
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Hvor langt er vi nået? 

 

Forarbejdet       Sept. 2012  Dec. 2012 

 

Tilkendegivelse              Dataindsamling  Vg personale med 

Ansøgning        Projektmøder  Fællesmøde  

Godkendelsen        Styregruppemøder  Vi finder de første 

Tildeling af midler       Oplæg for dagplejere familier (45 i alt ) 

Aktivitetsplan        Legestuerne  Udsathed – et 

Milepælsplan        Fokusgruppeinterviews+ fælles syn udvikles 

Opstart af samarbejde        COK-kursus (1. dag) Opsamling af info 

Projektmøder       

Kursusplanlægning 
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Nærmeste fremtid - 2013 

jan. - marts      april - juni      aug. - dec. 

 
Marte Meo forløb        Videoklip om    Familier i 

COK-kursus (2. dag)    sprogstimulering færdig  dagplejen interviews 

Udarbejde      ”Minispogpakke” i brug  Fokusgrpinterviews 

”minisprogpakke”     Sprogpæd. På diplom  Sidemandsoplæring 

Udviklingsstøttende   ”Skabelon” færdig til brug i dagplejehjem/NBC 

opstartssamtaler     Vejledning af familierne vg - børn + dagplejere 

udvikles vg/sund/NBC    Feedback af opstartsmøder+ - børn + familier 

Ekstra hjemmebesøg    Sidemandsoplæring i vg./NBC 

Dagplejen vejleder familier 

i kost og ernæring+ 
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10 minutters pause   
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Dagplejepæd. Sundhedspleje Sprogpæd. 

Udsathed  Børn der ikke modtager 
input, social udsathed og 
sociale begivenheder, 
økonomi, PTSD, mangel på 
netværk, sprog, 
analfabetisme, ikke noget 
sprogligt, at man ikke bliver 
forstået, psyko-socialt og 
tryghed 

Hvad har den enkelte i 
bagagen. Barnets 
tilknytning. 
Hvilke typer opdragelse 
er der tradition for i 
kultur? Sygdom, sprog 
og social isolation 

Børn der ikke trives og har 
gode udviklings-
betingelser.  
Udsat – sat ud; af 
fællesskabet. 
De, der adskiller sig fra 
gennemsnitsnormen. 
Også en subjektiv 
vurdering – man kan godt 
defineres som udsat uden 
at være det. 
Kategorisering. 

Hvordan 
ser vi det 
i praksis? 

Barnets lyde, dialog med 
forældre, kost, enlige 
forsørgere  
– at spotte dem hurtigt, - 
trivsels- og udviklings-
skemaer. Enlige forsørgere. 
Samarbejde, dagpleje, 
dagplejepædagog, 
sundhedsplejerske.  
 

En individuel vurdering 
Føling/fornemmelse 
Besked til og fra andre, 
ex. jordemoder, 
dagplejepæd. 
 
Samme praksis uanset 
etnicitet 

Observationen, signaler og 
tegn, barnets øjne, 
adfærd og 
kommunikation, både 
barn og forældre. 

Viden fra fokusgruppeinterview:  
Hvad tænker vi om udsathed? 
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Hvad er 
vores 
behov? 

Matching af dagplejere og 
forældre – personligt og 
geografisk. Sprogligt fokus, 
børn der ikke taler dansk. 
Forskellig opfølgning på 
forskellige udsatte familier 
(asyl). Hvad gør jeg, når de 
ikke forstår mig ved 
præsentation og jeg ved det 
- rammen? Fokus på 
fremmøde. Lære at lytte 

Viden om den andens 
behov ud fra at gribe 
det, der er – ord 
underbygges med 
handling - en anden 
måde vi skal tænke på. 
Oplevelsen af at være 
systemrepræsentant 
på godt og ondt – 
hvilke fordele og 
ulemper ser jeg og 
familierne i det? 
 

Sprogligt fokus på 
modersmål og dansk, 
dilemmaet i at børn 
ikke taler forældres 
sprog godt nok. 
Angsten hos forældre 
for at barnet mister 
evne til at 
kommunikere med 
dem. Mere samarbejde 
med dagplejen. 

Hvor skal vi 
hen med 
projektet? 

Rummelighed går begge 
veje. Tjekke familiens og 
egen forståelse, ex. brev 
med hjem. Fælles sprog og 
dele erfaringer (med 
hvem?).  
Forholdet mellem private 
holdninger og 
fagprofessionelle holdninger 
– splittethed. Hjemmebesøg 

Gensidig forventnings-
afstemning. 
Fokus på familiens 
tryghed. 
Glidende overgang til 
dagpleje og vuggestue. 

 

Afstemt 
kommunikation mellem 
dagtilbuddets 
forventninger og 
forældres 
forventninger, afklaring 
af opfattelser, familier 
der er trygge i deres 
institutioner. 
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Undersøgelse gennem otte 
velfærdsområder 

 
• Materiel velfærd 
• Boligforhold, mobilitet og lokalområder   
• Helbred og sikkerhed 
• Dagpasning og uddannelse 
• Sociale relationer 
• Adfærd og livsstil 
• Fritid og medborgerskab 
• Subjektiv trivsel 

 

Efter Karin Kildedal Aalborg Universitet Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2010   

 6267 børn og unge i Danmark.  
 

in Kildedal Aalborg 
Universitet 
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Hvor mange er ekskluderede? 

Definition af eksklusion:  
 Hvis børnene er marginaliserede på tre eller flere 

af de i alt otte velfærdsdomæner 
 

 Gennemsnit:  
 9 pct. kan karakteriseres som ekskluderede.  

 

– Ret få fra de yngste aldersgrupper er ekskluderet  
 (1 pct. af de 3-årige, 3 pct. af de 7-årige og 5 pct. af 

de 11-årige).  
 

– For de 15- og 19-årige: 
 

 16 pct. af de 15-årige og 21 pct. af de 19-årige 

KariEfter Karin Kildedal Aalborg Universitet 

n Kildedal Aalborg Universitet 
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Primær 

Forebyggelse 
 

Almindelige 
børn i  trivsel  
ca. 80 – 85 % 

 
 
 

Børn og unge 
med særlige 

behov 

Ca. 5 % 

 

 
 
 

Truede  
børn og unge 

Ca.  5 % 

 

 
 
 
Børn med 
behov for 
”social” hjælpe 
Ca.  5 % 

Jordemoder/læge– sundhedsplejerske – 
forebyggende helbredsundersøgelser i 
skolen – tandlæge - vaccinationer  
 

Børn i Danmark: Hvor mange? 

Ca. 1% 
anbragt 

 
 

Konflikt- 
felt  

Karin Kildedal efter Per Schultz 
Jørgensen 2006 

Primær 
forebyggelse 

Sekundær forebyggelse 
Tertiær 

forebyggelse 

Myndig- 
hed 

Her skal pædagoger og lærere 
forebygge  
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Udsathed – kært barn har mange navne 

Dynamisk og relationel definition 
”Børn og familier, der som følge af forskellige typer af 
eksklusionsmekanismer befinder sig i en social position af ufrivillig ikke-
deltagelse, som det ligger udenfor det enkelte individ at tage kontrol 
over” (Sociolog Jørgen Elm Larsen, Københavns Universitet 2010) 
 
-Her og nu i den aktuelle relation 
-- Deltagelsesfokus 
---- Procesorienteret 
----- Læring som social praksis der foregår gennem deltagelse i et 
socialt fællesskab 
------ Læring som tilpasning af eksisterende kognitiv og kropslig viden i 
nye mentale forestillinger. 
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HEFU (Helhedsorientret Faglig Udvikling) 

Lovgivning  
cirkulærer centralt 

Den enkelte organisations egne mål 

Etisk grundlag 
Organisationens- og ”fagets” etiske grundlag – 

Omsætning af begge dele til moralske krav 

Viden 
Evident, empirisk og teorietisk viden 
Gruppens og egen praksis-erfaring 

Familien – barnets viden 

Omsætnings- og læringsrum 
Arenaer, hvor der arbejdes med  

forståelse og omsætning af ovennævnte 

Praksis 
Den daglige handlende praksisudøvelse 

 
Karin Kildedal Aalborg Universitet 

Løbende 
evaluering 

og 
udvikling 
af praksis 
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Omsætnings – og læringsrum 
kræver relevant viden og 

arbejdsprocesser 

Karin Kildedal Aalborg Universitet 

Typologier: 

 

Forældet vidensgrundlag 

 

Mange fagligt dygtige ”satellitter”, 
der flyver rundt hver for sig” 

 

Beskrevet og implementeret fælles 
fundament 

 

 


