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Formål med denne vejledning: 
For alle børn, der skal begynde i dagtilbud, er det  
afgørende, at der etableres tryghed omkring barnet, 
så det kan komme til at trives og udvikle sig. Det 
er især afgørende for et nyankommet tosproget 
barn, hvor alt omkring barnet er nyt og ukendt – ikke 
mindst sproget. Så længe barnet ikke er trygt, vil 
meget af dets energi gå med at være usikker og 
på vagt, og dermed besværliggøres barnets proces 
med at lære den nye kontekst og det nye sprog at 
kende.

Det væsentligste, som disse børn har brug for,  
er nærvær, forudsigelighed og genkendelighed.  

Baggrunden for dette materiale har været henven
delser fra pædagoger, som dagligt arbejder på at 
give nyankommne børn og deres forældre en god 
begyndelse i et dansk dagtilbud. Pædagogerne 
efterlyser mere viden og vejledning. Der er derfor 
blevet etableret en tværfaglig arbejdsgruppe, som 
består af: Integrationsteamet, Sundhedsplejen, 
Dagtilbud, PPR og Kompetencecenter for Integration. 

Et af initiativerne til at understøtte det pædagogiske 
personale i dagtilbuddene er udarbejdelse af en 
startpakke med pædagogiske materialer til sprog
arbejdet samt denne vejledning.

Hvert barn og dets forældre kommer med forskellige 
ressourcer og baggrund, og den pædagogiske 
praksis må naturligvis tilpasses efter behov. De 
efterfølgende anvisninger skal derfor ikke ses som 
en slavisk opskrift, men som gode overvejelser, 
der kan reflekteres over og plukkes i.
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Før barnet begynder i dagtilbud
• Når man bliver opmærksom på, at man skal mod

tage et nyankommet barn, kontaktes tosprogs
vejlederne, og der udarbejdes en handleplan for 
indkøringen. Se vedlagte forslag til en handleplan.

• Der kan med fordel udpeges to kontaktpersoner, 
der vil have den primære kontakt til barnet i den 
første tid.

• Der aftales et møde med forældrene, hvor den 
første tid og indkøringen planlægges i et sam
arbejde. Her deltager integrationsvejleder (hvis 
det er flygtninge), sundhedsplejeske og kontakt
pædagogen. 

Samarbejdet med forældrene
• Samarbejdet med forældre, der lige er kommet 

til Danmark, adskiller sig ikke væsentligt fra sam
arbejdet med andre forældre, men fordrer måske 
nogle andre tilgange. 

• Samtale/dialog og åbenhed i samarbejdet med 
forældrene er grundlæggende for, at der kan 
skabes mulighed for tryghed og trivsel hos både 
barn og forældre. Husk ikke kun at informere, 
men vær i dialog med forældrene.

• Hvis der skal informeres om noget akut, så husk, 
at der er mulighed for telefontolkning, som kan 
etableres på meget kort tid.

• Læs i øvrigt ”Inkluderende forældresamarbejde  
i praksis” http://sm.dk/publikationer/inklude
rendeforaeldresamarbejdeipraksisnyeme
todertildetmangfoldigeforaeldresamarbej
deidaginstitutioner
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Første møde med forældrene 
• Forældrene kender ikke til indhold og rutiner  

i dagtilbuddet, og derfor er det en god idé at  
afklare forventninger og ønsker. Film fra hjemme
siden titholstebro.dk, kan bruges til forældre
information om dagtilbud.

• Overvej hvordan forældrene skal informeres om 
dagtilbuddet. Skal forældrene have udleveret 
skriftlig information? Nogle vil kunne rumme det, 
og for andre kan det være bedre at blive informeret 
hen ad vejen. Se vedlagte materiale om praktisk 
information.

• På mødet er der mulighed for, at man kan drøfte  
barnets historie og baggrund. Det er vigtigt at 
afdække, om barnet har nogle særlige behov, 
pædagogen skal være opmærksom på. Hvis det 
er flygtninge, skal man være opmærksom på, 
at nogle forældre ikke har lyst til at tale om de 
oplevelser, de har med sig. Denne viden er ikke 
er en forudsætning for, at man kan hjælpe barnet 
i trivsel.

• Spørg forældrene om barnets erfaringer med at 
etablere tryghed i nye sammenhænge: Er barnet 
f.eks. tidligere blevet passet ude af andre, og 
hvordan reagerede barnet der? Er der trygheds
objekter (bamser el. lign.), der er gode at have 
med i dagtilbuddet?

• Fortæl forældrene om mulige, naturlige reaktioner 
hos deres barn som følge af, at det begynder 
i dagtilbuddet. Mange børn bliver i en periode 
mere ængstelige, kræver måske mere opmærk
somhed og kan evt. gå et par trin tilbage i deres 
udvikling. Barnet kan have brug for den nære 
kontakt, som man normalt giver til et lidt yngre 
barn, f.eks. ønske at sove sammen med forældrene 
eller lignende. Dette er helt almindelige reaktioner 
på at skulle klare nye udfordringer og vil som 
oftest aftage i løbet af få uger, såfremt behovene 
imødekommes. 

• Sammen med forældrene planlægges,  
hvordan indkøringen skal foregå. 

• En gradvis optrapning af den tid, barnet er  
alene i dagtilbuddet er en god ide, men skal også 
afstemmes med forældrene. Vær opmærksom 
på, at det også for visse forældre kan være en 
overvældende oplevelse at være til stede i dag
tilbuddet i mange timer.

• Såfremt forældrene skal være til stede den første 
tid i dagtilbuddet, er det vigtigt at gøre jeres ønsker 
og forventninger til forældrenes rolle meget tyde
lig. Hvad vil I gerne have, at forældrene indgår i, 
og hvad skal de helst lade jer om? 
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De første uger i dagtilbuddet
De første uger kan være afgørende for, hvordan  
et barn vil trives i den nye kontekst. Derfor er det 
væsentligt at have en handleplan på skrift for de 
første uger. Det vil være individuelt, hvad barnet  
har behov for. Nogle falder hurtigt til, og andre  
kan have brug for en længere periode for at føle  
sig trygge i dagtilbuddet.

• Nogle dagtilbud har gode erfaringer med, at for
ældrene er med i den første tid og derigennem 
bliver introduceret til barnets hverdag i dagtilbuddet. 
Forældrene deltager i samling, sprogstimulerende 
aktiviteter, måltider, dagligdagens rutiner og ser 
hvilke forventninger der stilles til barnets kompe
tencer. Her er det vigtigt, at der er bestilt en tolk, 
som deltager, hvor det er relevant.

• Med hjælp af tolken formuleres nogle generelle 
beskeder, f.eks. mit barn er syg. Beskederne kan 
nummereres, og forældrene kan sende beskeden 
via sms eller DayCare.

• Der aftales tidligt i indkøringen et møde med 
tosprogsvejlederen, hvor barnets sproglige 
kompe tencer afdækkes. Samtidig informeres 
forældrene om, hvordan der vil blive sat fokus 
på barnets sprog tilegnelse på dansk. På den 
baggrund udarbejdes en handleplan for den 
fokuserede sproglige indsats i dagtilbuddet.

• Er der behov for møder med andre eksterne  
aktører, er det en god idé, at møder spredes,  
så forældrene ikke bliver bombarderet med 
mange oplysninger.

• De to primære pædagoger følger barnet tæt  
og er tilgængelige for barnet og forældrene.

• Er der børn i dagtilbuddet, der taler samme 
sprog, kan det være en stor tryghedsfaktor  
for barnet i begyndelsen at have en ”ven”,  
der kan hjælpe det til at forstå og indgå i  
alt det nye via det fælles modersmål.

Gode idéer til det generelle  
pædagogiske arbejde
• Arbejd med forforståelse, så barnet har mulighed 

for at forstå det, der skal ske. Det kan f.eks. være 
med konkreter, visualisering med billedmateriale 
eller IPads. Brug et clipboard med pictogrammer, 
som kan flyttes med rundt i dagtilbuddet.

• Vær opmærksom på, at overgange fra én aktivitet 
til en anden kan være en udfordring for barnet. 
Skab tryghed ved at tydeliggøre, hvad der skal 
ske, hvor og med hvem.

• Vær opmærksom på at skabe sammenhæng  
mellem dagtilbuddet og hjemmet. Skab mulighed 
for, at barnet kan tale med sine forældre om, 
hvad det har oplevet i dagtilbuddet. Film evt. 
forløb fra hverdagen med iPad og brug billed
materiale til at informere forældrene. Gå på 
opdagelse i, hvad barnet oplever hjemme,  
så det kan støttes i at fortælle i dagtilbuddet.

• Vis tydeligt de grundlæggende adfærdsregler  
og anerkend når de efterkommes. Hvad vil det 
f.eks. sige at ”vente på tur”? Hvordan kommer 
man med i en leg? Hvad siger man, hvis man 
gerne vil være med i en leg? Hvad gør man, hvis 
man får et afslag på at være med i en leg? Hvad 
er reglerne i de mest almindelige lege (fangeleg, 
gemmeleg, osv.). Drøft med hinanden, hvordan 
I bedst muligt understøtter dette, når barnet 
endnu ikke har ret meget dansk sprog. Brug evt. 
andre børn som rollemodeller. 

• Hav fokus på barnets modersmål. Lær evt. nogle 
enkelte ord af forældrene, eller brug hjemmesi
den http://lexinbilledtema.emu.dk/billedtema/.
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Hvis barnet viser tegn på 
mistrivsel/traumatisering
Når børn begynder i dagtilbuddet, er deres 
reaktions måder og adfærdsudtryk præget af den 
grad af tryghed og tillid, som de har med sig. Her 
spiller tilknytningen en stor rolle. Er man tryg og 
har en sikker tilknytning, kan man lettere tage nye 
udfordringer på sig. Er man utryg og usikker på, om 
verden er forudsigelig og god, er det meget sværere. 

Flere børn i flygtningefamilier har oplevet 
omstændig heder der har gjort, at deres forældre 
ikke har kunnet beskytte dem mod voldsomme 
oplevelser. Det vil i nogle tilfælde betyde, at disse 
børn er præget af en usikker tilknytning, hvilket 
kan betyde en adfærd, der er præget af rastløshed, 
forvirring, ambivalens, vrede og gråd labilitet. Nogle 
børn kan således siges at skulle møde den nye 
udfordring der er at begynde i dagtilbuddet, 
med et vist psykisk underskud.

I personalegruppen er det vigtigt at være opmærk som 
på, at det kan være krævende at være sammen med 
et barn, der er præget af en utryg adfærd. Det er 
udfordrende at skulle se bagom barnets adfærd og 
forstå den. Samtidig kan man opleve, at man ikke 
får ret meget igen i relationen, fordi barnet stadig 
arbejder med at opbygge tillid. 

Er barnet i mistrivsel på flere områder, er det vigtigt 
at finde nogle fokuspunkter, som man kan arbejde 
konkret med, for ikke at blive overvældet.

Husk at inddrage tolk til alle samtaler, også om alle 
de små ting. Det er tit i de små ting, at de første 
skridt til løsningen af de store problemer skal findes. 

Særlige K-møde vedr.  
flygtningebørn i daginstitutioner
Såfremt barnet, på trods af en pædagogisk indsats, 
udviser tegn på mistrivsel er det en mulighed, at 
dagtilbuddet kan bede om at få barnet taget op på  
et særligt Kmøde. Dette er altid i samråd med 
forældrene. 

For at give personalet dn optimale understøttelse, 
er der etableret en tillægsstruktur til de nuværende 
kmøder på småbørnsområdet, nemlig de særlige 
kmøder vedr. flygtningebørn. Målet er at sikre, at 
dagtilbuddet bliver understøttet i det pædagogiske  
arbejde med barnet og familien. Der ydes vejledning 
og rådgivning i forhold til den konkrete problematik 
med udgangspunkt i viden om traumatiserede børn 
og familier, og med fokus på den pædagogiske 
praksis omkring barnet.  

Man kan orientere sig om datoer og deltagere  
i indeværende år bagerst i materialet.

De særlige Kmøder afholdes i den lokale dagtilbud, 
efter der har været rettet henvendelse til pædagogisk 
udviklingskonsulent Marianne Lindstrøm (mob 20 
35 41 43). Marianne indkalder de øvrige fagpersoner 
og melder en dato tilbage til dagtilbuddet. Der ud
fyldes et almindeligt kmøde skema, der sendes til 
Marianne Lindstrøm en uge før det særlige kmøde.
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Tolkning 
Tolke er af stor betydning for, at en samtale med 
forældre, der ikke taler og forstår fornøden dansk, 
forløber effektivt og forsvarligt. Tolken er nemlig 
med til at sikre, at budskaber bliver forstået, og at 
samarbejdet med forældre kan blive givtigt. Hvis 
forældrene taler og forstår et rimeligt dansk sprog, 
kan det stadig være relevant at inddrage en tolk. 
Tolken kan her træde til, hvis og når der opstår et 
behov. 

Brug ikke familiemedlemmer, venner eller større 
søskende som tolke. Brug altid en professionel tolk.

Gode råd ved bestilling af tolk
• Ved bestilling af tolk anvendes altid:  

Aarhus tolkeservice.

• Det er kommunen, der betaler for tolken  
og ikke den enkelte daginstitution.

• Angiv hvilken form for tolkebistand, der skal 
bruges: Fremmødt tolk, telefontolkning eller 
videotolkning.

• Angiv hvor lang samtalen forventes at vare,  
hvor den skal foregå og navn på kontaktperson.

• Angiv hvis opgaven er særlig, f.eks. hvis tolken 
skal deltage i en sprogvurdering af et barn,  
deltage i indkøring i daginstitutionen, m.m.

• Hvis der er brug for hurtig/akut tolkning, kan  
tolkebureauet kontaktes, og der kan evt.  
etableres en telefontolkning.

Overvejelser i tolkesituationer:
• Sid hensigtsmæssigt, gerne overfor forældrene 

og med tolken for enden af bordet.

• Gennemgå tavshedspligten.

• Hold øjenkontakt med forældrene og ikke med 
tolken under hele samtalen, også mens tolken 
oversætter.

• Tal direkte til forældrene – ikke til tolken. 
Eksempel svis kan man sige: ”Jeg vil gerne 
 tale med jer om..” og ikke: ”Sig til forældrene,  
at jeg gerne vil tale med dem om..”.

• Forvent og italesæt, at tolken oversætter alt, 
hvad der bliver sagt af alle under samtalen.  
Stop tolken hvis denne går i dialog med  
forældrene, og indholdet ikke bliver oversat.

• Vær opmærksom på forældrenes kropssprog  
og reaktioner. Det kan give dig et indtryk af,  
om forældrene har forstået indholdet.

• Tal enkelt, formuler korte, præcise sætninger  
og undgå metaforer.

• Giv tid til, at tolken kan tolke – begge veje.  
Husk ikke for lange sætninger.

• Tal almindeligt – ikke højt og artikulerende.

• Afslut samtalen med at samle løse tråde op og 
med at sikre, at der er enighed om samtalens 
konklusioner.

• Husk: Du er samtalens vært, og forløbet  
er dit ansvar.

Efter samtalen:
• Alle bør forlade lokalet samtidig af hensyn  

til tillidsforholdet mellem parterne.

• Efter endt tolkning skal den part, der har bestilt 
tolken, underskrive en formular, som tolken 
medbringer.

Aarhus Tolkeservice
Tlf                           71 99 38 43

Mail           www aarhustolkeservice dk

Kontorets åbningstider:
Man-Tors:                    9 00-16 00

Fre:                          9 00-15 00

Lør-Søn, helligdage              LUKKET
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Kommunale aktører omkring  
nyankommne småbørn 
Der vil ofte være mange kommunale aktører omkring 
nyankommne børn og deres forældre. Det er vigtigt 
for alle parter, at der er et gennemskueligt tværfagligt 
samarbejde, så man så vidt muligt undgår frustration 
og misforståelser. Nogle af de mest oplagte aktørers 
funktion i arbejdet med nyankommne børn og deres 
forældre, er beskrevet i det efterfølgende. 

Integrationsvejlederne: 
Silkeborg Kommune har ansat integrationsvejledere 
til at varetage den forebyggende indsats overfor ny
ankommne flygtningefamilier. Integrationsvejlederne er 
forankret i Støtte & Vejledningsteamet og hører or
ganisatorisk under Job og Borgerservice. Indsatsen 
har frem til 01. April 2015 været ydet som praktisk 
og pædagogisk hjælp/støtte efter LSS § 52 stk. 3  
nr. 2. Der er aktuelt truffet beslutning om, at støtten 
i familierne fremover som udgangspunkt ydes som 
konsulentbistand efter LSS § 11 stk. 3 nr. 2.

Det overordnede formål med indsatsen er at give 
de nyankommne flygtningefamilier gode forud
sætninger for at blive godt integreret i landet og 
specifikt i Silkeborg Kommune. Tilbuddet om hjælp/
støtte fra integrationsvejlederen gives til alle familier 
med børn under 18 år. Indsatsen ydes typisk i 2  3 
år efter, at familien er ankommet, hvor 3 år er den 
maksimale tid familien kan være tilknyttet en inte
grationsvejleder. Forudsætningen for at modtage 
støtte er, at der i hele perioden eksisterer et behov 
for en integrationsrettet indsats. 

 
Integrationsvejlederen fungerer ofte koordinerende  
i de familier, hvor der vurderes behov herfor. Indsatsen 
i familierne er mangeartet og afhænger generelt af 
behovene hos den enkelte familie.

I starten af familiens ankomst besøges familien 23 
gange ugentligt og børnene skrives, i samarbejde 
med sundhedsplejerske, op til institution og/eller 
skole. Der er fra starten et tæt samarbejde med 
sundhedsplejersken i de familier, hvor der er helt 
små børn. Hjælpen i familien er i begyndelsen af 
meget praktisk karakter og hyppigheden af besøgene 
aftager typisk efter nogle måneder. 

Integrationsvejledernes arbejde med familierne 
foregår oftest ved hjemmebesøg med tolk. Der af
holdes familiesamtaler med den samlede familie og 
forældresamtaler. Ligeledes deltager integrations
vejlederen i møder med daginstitution, læge, hospital, 
sundhedsplejerske mv. Integrationsvejlederen 
afdækker sammen med familien behovet for 
iværksættelse af hjælp til behandling af eventuelle 
traumer ifht. et eller flere af familiens medlemmer. 
Integrationsvejleder rådgiver og vejleder ligeledes 
forældrene omkring det danske samfunds opbygning 
samt forældrerollen i Danmark, herunder forvent
ninger til livet i DK, normer, værdier og syn på 
børne opdragelse. 

Integrationsvejleder kan ligeledes ved kendskab til 
den enkelte familie rådgive og vejlede samarbejds
partnere omkring specifikke flygtningeproblematikker 
og hvordan disse kan håndteres i hverdagen.
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Sundhedsplejen
Når en nyankommet familie flytter til / får opholdstil
ladelse i Silkeborg kommune, bliver sundhedsplejen 
orienteret.

Sundhedsplejen tager kontakt til familien og hvis 
der er børn under skolealderen hjælper sundheds
plejersken familien med at skrive barnet op til 
dagtilbuddet.

Hvis det er en familie der har fået asyl eller er  
blevet familiesammenført, starter sundhedsplejen 
et samarbejde med integrationsmedarbejderne.

Sundhedsplejen skriver barnet op til dagtilbuddet.

Sundhedsplejen kontakter dagtilbuddet mht.  
opstart og bestiller tolk.

Sundhedsplejersken deltager i opstartsmøde  
og evt opfølgningsmøde.

Sundhedsplejersken kommer på hjembesøg  
efter behov.

Sundhedsplejen vil gerne kontaktes hvis der  
er spørgsmål/problemer med barnet/familien  
i dagtilbuddet.

Sundhedsplejen har mulighed for at følge  
barnet/ familien til skolestart.

Hvis sundhedsplejersken ikke har haft kontakt  
til dagtilbuddet inden et nyankommet barns 
begynder, så vil vi gerne kontaktes.

Tosprogsvejlederne
Dagtilbuddets tosprogsvejleder kontaktes, når 
perso nalet bliver bekendt med, at et nyankommet 
barn skal begynde i dagtilbuddet. Tosprogsvejle
deren deltager i planlægningen af de første uger i 
forhold til de sproglige udfordringer, barnet og per
sonalet møder, og fungerer som sparringspartner  
i det pædagogiske arbejde.

Kort tid efter barnets start i dagtilbuddet deltager 
tosprogsvejlederen i en forældresamtale med henblik 
på afdækning af barnets sproglige kompetencer. 
Her drøftes og aftales tillige, hvem der gør hvad  
i forhold til den fokuserede sproglige indsats. 

Tosprogsvejlederen bidrager med konkrete materialer 
til det pædagogiske sprogarbejde efter behov.

PPR
Psykolog fra PPR deltager på de særlige Kmøder 
vedr. nyankommne småbørn. Her ydes der råd og 
vejledning, og der kan laves aftaler om evt. opfølgende 
vejledningssamtaler, observationer eller lignende.
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Gode links og hjemmesider:
www.Kompetencecenter.silkeborgkommune.dk:

Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social 
integration. Her findes viden og materialer til det 
pædagogiske arbejde med tosprogede småbørn.

www.Titholstebro.dk

Her findes materialer til det pædagogiske arbejde og 
til vejledning af forældre. Godt materiale til forældre 
til at få indsigt i dansk dagtilbud, og hvilke forventninger 
og krav der stilles til børn. Der er små film, som 
også er oversat. Materialet er oversat til 8 sprog.

www.ltk.dk/sprogerengave

Film til vejledning af forældre om danske dagtilbud 
og hvordan man bedst støtter sit barns sproglige 
udvikling. Oversat til 6 sprog.

http://lexinbilledtema.emu.dk/billedtema/

Billed og lydmateriale der er tematisk opdelt  
og oversat til flere sprog.

www.sprogpakken.dk

Forældreinformation om børns sproglige udvikling 
og hvordan man kan støtte sit barn. Materialet er 
oversat til 10 sprog.
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Aktører og datoer for 
indeværende år 2015:

K-møder:
Kmødets fagpersoner består af: Pædagogisk  
udviklingskonsulent (Marianne Lindstrøm, der  
er procesleder), Sundhedsplejen (Dorte Carlsen), 
Integrationsvejleder (Iben Hvass), Tosprogsvejleder 
(Hanne/Lone/Sara) og PPR Psykolog (Marianna 
Horsholm) 

På kmødet afklares det hvilken indsats omkring 
barnet, som det er relevant at iværksætte og det 
aftales, hvem der efterfølgende gør hvad. 

Datoerne for de særlige kmøder i første halvdel  
af 2015 er : 25. Februar kl. 14 – 16,  19. Marts 
kl. 14 – 16, 29. April kl. 14 – 16, 18. Maj kl. 14 – 16 
og 24. Juni kl. 14 – 16.

Kontaktpersoner i sundhedsplejen:
Vest: Bente Knudsen, Tlf. 24285534,  
Bente.Knudsen@Silkeborg.dk

Øst: Marianne Krogh, Tlf. 24285546,  
Marianne.Krogh@Silkeborg.dk

Nord: Iben Henriksen, Tlf. 30358754,  
Iben.Henriksen@Silkeborg.dk

Syd: Dorte Carlsen, Tlf. 24285533,  
Dorte.Carlsen@Silkeborg.dk

Kontaktperson i PPR:
Marianna Horsholm, Tlf.  51 18 55 94,  
mariannarubygissel.horsholm@silkeborg.dk

Kontaktperson i  
Integrationsteamet:
Iben Hvass Christensen, Tlf. 24883959, 

ibenhvass.christensen@silkeborg.dk

Tosprogsvejlederne:
Lone Skjødt Møller, Tlf. 51 51 11 62,  
loneskjodt.moller@silkeborg.dk

Sara Dørken Christiansen, Tlf. 51 51 11 52,  
saradorken.christiansen@silkeborg.dk

Hanne Middelhede, Tlf. 21 78 98 03,  
hanne.middelhede@silkeborg.dk
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